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“వేవము వేంకటరాయశొ స్త్రీ అండ్ (బ్రదర్స్ 

మదరాసు = 1 



అవతారిక 

ఆంధ వచేశ సాహిత్య అకాడమి వారి (పోత్చాహమున 
కీ శే |శీమా౯ నేలటూారు రామ దానయ్యం గారు సంస్కృత 
వాజ్బుయమునకు రత్న శిఖరములవంటి నాటక రాజములైన ఉత్తర 

రామచరిత ముుదారావ,న మృ చ్చక టిక ములకు చక్కని వ్యాఖ్యలు 

రచించిరి, తేచ్చూర్య మే ఫది అభిజ్ఞాన శాకుంతల వ్యాఖ్య వెలువడి 

యుండెను, కీ. తే, శీ అయ్యంగారు మా తాత గారు శీ వేదము వేంకట 

రాయశొ(స్రగారికడ చెన్నపురి కె నవ కళాశాలలోను తర్వాత 
క్ న్ని నంవత్సరములును అంలేవాసిగా నుండి నంన్క ఫ తెంధము 

లను, అందును సంస్క ఎ్రకే నాటక రహన్య్వముల నెన్నింటినో 
(గ పహీంచియుండిరి, వానినెల్ల ఈ వ్యాఖ్యలలో నిజేపించినారు, వట్టి 

టకా తాత్పర్య అలంకారాది నిర్భచనములతోోడి విద్యార్థి మాతే 

(వయోజనము నుచ్దేశింవక (పౌఢథ వరిశోధకేోవయోగి నాటక 
(వ యోగరహాన్య, త చ్చర్మితోక్షాటన పూర్వక ములై న వ్యాఖ్యలు 
రచించిరి, వెగా చర్మిఆచార్యులునుంగాన చారి తక భాగ ములను 

కూడ చక్కగా చర్చించిం, అభిజ్ఞాన శాకుంత లో తృరరామచరి త 

వ్యాఖ్యలలో వాలభాగము తాతగారి యఖిపాయముల పై నే ఆధార 

వడినను ము దారాత్సన మృచ్చక టిక ములలో తవు యమూల్యాఖభి 

[(వాయముల నిచ్చియున్నారు, ఈ మృచ్చక టిక మ్నుదణమును 

నాంతేముగా కన్నారంగాంచు భాగ్యము వారికి "లేక పోయినది. 
అకాడమివారు ముదణ కార్యమును నా కప్పగించినందున, అతుర 

ముల కూర్చి (పూఫులు దిద్ది చినరి [పూఫులు వారికి వంపుచుంటిని, 



అందులోను వాశేవో తమకుతోచిన మార్పులు చేయుచుండిరి, ఉపో 
ద్ధతమున కాడ ఏదో చేర్చ దలంచియుండిరి. కాని నగమునకు 

మై బడిన (గంధమును చూచి వారు ఆకస్మికముగ తమ రికివ యేట 

వరమవదించిరి, ఇందువలన నా బాధ్యత బ్రనుమడ్ంచినడి, వారి 
రచన ననుసరించి మూలముతో నరిచూచుకొని సాధ్యమైనంత 

జాగరూకతతో ము[దణస్టాలిత్యములు రాకుండ, నాళ క్రికొలది నిర్వ 
హీంచితిని,  వానోగులకు సహృదయు లే [వమాణము, 

ఇట్ట నాటక రాజములకు వ్యాఖ్యలు (వాయించి, మపహోవండి 

తులను పోషించి ఆధవాణికి మహాతృరమైన సేవ చేయుచున్న 

ఆంధ సాహిత్య అకాడమివారు ఎంతయు నం స్తుతి పాత్రులు, 

16. 4. 1974 కాక మనుమడు 

నుద రాను వేదము వేంకటరాయకౌొశ్ర్రి 



విషయము 

ఉవోదాతము 
షు 

నాని 
ది 

అముఖము 

(వథమాంక ము 

దతీయాంక ము 

తృతీయాంకము 

చతున్ధాంకము 

వంచనూంక ము 

షష్టాంక ము 

నపమూంకము 

అష్టమాంకము 

నవవూాంక ము 

దశ వూంకము 

చివర నోకసూచి 



వ్ల ల 
విషయము 

క్షే వ్యాఖ్యావతరణేక 

9, మృచ్చక టీక ము (కొత్సరకపు నాటక ము 

నూత్న విధ నామకరణము 

నియమ సేతువు లెంపులు 

లోకసామానరపాతమాలు, వేషల 
త్ర పి 

కృళ్యేములు wan 

కవి (వాత 

ఆటను పామౌనస్టిజనమునకు అఆందించుము 

ER నాటాక్వ స గ స్క గ్రంగాంగ్యనురుూ పరావత 

(పధానకథతో ఆంతరకథక “జనకవ 
వాత్సాయన జాగరకవృత్స కై వెకికాచె 

శ పా తేలశీలాదిక ము 
ారుద తు (ద 

వసంత శ్లేన 

సంసానక కశకారయండు 

మె! కేయు(డు 

భూశాడేపి 

రోవా సేను (డూ 

వ్టులుం 

శర్విలకుండం 

మదనిక 

దగ్దురకు(డు 

= సంవాహవండూ 

ల మృచ్చక టిలో పోన్యమూ 

6, నాటక మున స్థల కాలములా 

7, కాలగమనము 

శీ, మృచ కటిక (వ యోగము 

9, మృ్భృచ కటిక రచయితే, కవి మెవరు 

0. మృచ్చక టికమున తో౭చు చేశ కాల పరిస్థితులు 

రధఅయబణరారా పై 9 ల్లై ల్లా 
heh a జీ 

ద్దాతవిషయసూచిక 

అ ర శా కై 

(ఆ 

ఇస్తే చ్చ 



మృచ్చకటిక ము 

ఇందలి పా(తలు - పురుషులు 

సూతే ధారు(డు. 

బారుదత్తుండు - నాయకుడు 

రోహాచేను(డు - బాలుడు 

మై లేయుండు - విదూానకు(డు 

వ ర్ధిమా-నకుండు 

నంస్థానకుండు - త కారుడు 

విటుడు 

ఫ్రావరకుండు 

అర్యకుండు యా (కొత్త రాజు 

శ ర్యిలకుండు 

నంవాపహాకుండు 

మాధథురు(డు 

దగ్గురకుండు 

ద్యూతే కారుడు 

క రృ పూరకుండు 

అధికర ణికుండు 

(శేవ్యి 
ధనదత్తు(డు య కాయస్థు(డు 

నంద నకుండు 



వరకుండు 

వనంత సేన విీటుండఊ 

కుంఖీలకుండు 

చండాలురు 

శోధ నకుండు 

శ్రీల 

వసంతసేన = నాయిక 

థూత - చారుదత్తుని పత్ని 

వృద్ధ - వనంత సేన తల్లి 

మదవనికో 

రదనిక 

స సా వితులు 

పాలకుడు - రాజు 

రేభిలుండు 

సిదుండు 
@ 

స్థలము - ఉజ్జయిని. కాలము = నాలుగు దినములా, 

ఇందలి (పాక్ళత ములు = శెరసేన్సి అనంతి, (ప్రాచ్య, మాోగగి, 

అస|భంశ ములు, 



నమృచ్చకటికమి 

(రసాస్వాదిని) 

ఉపోద్దాత ము 

గి, వ్యాభ్యావతరణిక 

మా సాహిత్యవిద్యాగురువు, కవిసహృదయ చక్రవర్తి, కీ. శే. వేదము 
వేంకటరాయ శాస్తులవారు హర్ష (ప్రియదర్శిక నాటికకు సంస్కృత టిప్పణిని సం 
పూర్ణాంధ్రటీకను 1909 లో రచించి (ప్రకటించినారు. దాని ముద్రణమున పుటలో 

సై సగమును మరల నిలువుగా రెండు సగములు చేసి అందు ఎడమత ట్లు మూల 

మును కుడిత ట్లు సర్యగద్యముగా ఆం(ధానువాదమును కూర్చినారు. క్రింది సగమున 

సంపూర్ణాం(ధ్ర వా్యఖకయు, కూర్చినారు. అంతకును ముందు ఇది యొక కొ తృపద్దతిగా 

శారదారంజజారే పండితుడు శాకుంతలమును పుటక్రిందిసగమున తనసొంత 
సంస్కృత వ్యాఖ్యయు, పై సగమున ఎడమత ట్లు సంస్కృత మూలమును కుడిత ట్టు 

ఆంగ్లానువాదముసుంగా (ప్రకటించెను. దానింగాంచి ళా స్త్రులవారు ఆ తెజఅంగున 

తామును సంస్కృత నాటకములను తెలుంగు వ్యాఖ్యాదిలో తెలు(గువారికై ప్రకటింప 

వలయునని మోజుపడిరి, అందుల తొలి ప్రయత్నముగా ఆ (పియదర్శికం బకటిం 

చిరి. ఆ “రే” పండితుని మార్గమునే అవలంబించి శాకుంత లమునే, గజేంద్ర ఘడ్క_రు 

లను పండితులు పుట|క్రింది సగమున సొంత నూత్న సంస్కృృతవ్యాఖ్యయు మైసగ 

మున ఎడమత ట్టు సంస్కృత మూలమును కుడితట్టు అంగ్లానువాదమునుంగా (ప్రకటిం 

MR — A 



2 ముచ+*కటికమ్.__ఉపోదాతము చ్చ ఫ్ 
చిరి. వారికిని ఆవిధము ప్రియమయ్యెను. అది 1920 లో. 1818 లోనే శీ శాస్త్రుల 
వారు వేంకటగిరి మహారాజాగారికి తమ యార్జి కస్టితింగూర్చి ఒక జాబ్యువాయుచు 

తెనుంగు సేవకి న తమ యుద్యమములం దెలుపుచో “మన్ముద్రితగై ర్వాణ (స్రియదర్శికొ 
నాటకముద్రణ మార్గమున సంస్కృత నాటకములం బెక్కింటిని శాకుంతల మాలతీ 

మాధవ మహావీరచరి (త్రోత్తర చరిత్రాదులను మూలవిరుద్దార్ధముగా ఆంధధ్రీకృతములై 
యున్నవానిని వాస్తవార్థటోధకముగా వ్యాఖ్యాసమేతముగా భాషాంతరీకర్తృ కృత రస 

భంజన భంజనముగా (ప్రకటింప వలసియున్నది.? ఆని వ్రాపిరి. ఘడ్కరుల (ప్రకటనం 

గూర్చి = “ఆది యొకటి వచ్చినది” అని శిష్యులు వారితో అనగా, అన్నియు నాకు కోరి 
కలుగానేయుండ(గా వానికి ఇతరులు కార్యరూపముం గలిగించుచున్నా రని నిరాశ 

దుఃఖము చెందిరి, మతి యెనుంగు వారక్కడ దోమను నేన్కెడ ! - అను నంతవాని 

మాకు కలిగియున్నను ఈ నాటకవ్యాఖ్యాకార్యమును నామిత్రులైన వారి మనుమల 

చేతను ఇంకను సలువురిచేతను (పేరతుండనై , శాకుంతలమునకు రసాస్వాదిని యను 

నొకవ్యాఖ్యను, వారివద్ద నేర్చుకొన్నదానినే, గ్రంధము చేయువా(డనై రచించి ఆ మను 
మలకే 1957లో ఒసంగితిని, మతులు మరలనుం (బోత్సహింప(గా ఆ యతిశాకుం 

తలమగు ఉ త్రరరామచరితకును శ్రీ శా స్తు)లవారికడ నేర్చుకొన్నదానినే త(ద్రసా స్వాది 
నిగా నొక వ్యాఖ్యవ్రాసి ఆ (ప్రజానురంజనపాలన దీక్షా చరితమును భారత (ప్రజానురం 

జక మహామాత్య న్మెహూసండిత స్మారక సమర్పణ సేయంగా దానిని ఆంధ్రప్రదేశ 

సాహిత్య అకాడమి యధ్యక్ష డాక్టరు_గౌ, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి దొరగారియు తత్కార్య 
నిర్వాహక (శ్రీ రామానుజరాయనింగారియ ఆదరమున అకాడమి (పకటింప అంగీక 

రించినది. అది వారిచే అట్లు 1965లో ప్రకటింప(బడినది. ఇట్లు (శీ శాస్తు)లవారి యుద్య 

మమైన నాటకవ్యాఖ్యా (ప్రకటన కొంత సాగినది, అంతట ఆ యకాడమీవారే ఇంకను 

గొప్ప (ప్రావీశ సంస్కృత (గంథములను సవ్యాఖ్యానముగా6 (బ్రకటింప( గోరియున్నారని ' 

యెణింగి, నే(టి భారత స్వరాజ్యమున సాధుకార్యదీక్షయు స్వార్గత్యాగమును లోక 
శివంకరాభినివేశమును సర్కారుసమవేతులకు |ప్రజాహితపరాయణతయు, రాజ్యమును 

స్వతంత్రదబను సొంతముం జేసికొన్నప్రజకు దానిని శాంతముగాను భద్రముగాను 

ఉంచుకొను తత్సరతయు నేర్పును వలంతి యగును అని రాజనీతి ప్రయోగ 
చతురమగు ముద్రారాక్షస నాటకమునకుంగూడ నేను (శ్రీ శా స్తు్రులవారికడ నేర్చుకొన్న 
సాహిత్య మార్గమున వ్యాఖ్యవ్రాయంగా డానినింగూడ ఆ మహనీయులే అకాడమీ తర 
పన (ప్రకటింప (గ్రహించి నన్ను ధన్యుం జేసినారు. అంతట ఆ మార్గముననే మృచ్చ 



మృచ్చక టిక ము (కొ_త్తరక పు నాటకము ఫ్ర 

కటిక నాటకము మిక్కిలి యితివృ త్త వై చిత్ర్యము పొత్ర వై విధ్యము కలిగి తక్కిన 

నాటకములకన్న పలుతిజంగుల 'వేజు తీరుదై విశ్వనాటక కవియగు పేక్సీయరుం 

దల(పించుచు వానికి 'వేయేండ్లు పూర్వాగామి యెనట్టిది, (పయోగమున శుకకుల మన 

సును ఎంతయు చూజగొనునట్టిది కాగా, పదియంకముల పొడవుగల దానికిని 

ఆ మహనీయులయు ఆపరిష త్తుయొక్కయు ఆదరమును ఆశ్రయించి యథామతిగా 

ఆపై వ్యాఖ్య రచించితిని, ఇంతట మా గురువుల యుద్యమమును కొంత నిర్వర్తించిన 

వా(డనై తీనని ధన్యంమన్యు(డనై తిని. 

౨, మృచ్చకటిక ము కొ_త్తరకపు నాటకము 

మృచ్చకటికము గీర్వాణమున సలుతెబింగుల అనన్యాదృశ మైన నాటకము. 

దశరూపకములలో ఇది (ప్రక్రరణలకణ లక్షితమగును. 

ళ ఆత్మశళ క్యా కని ర్యత్ర క థాంనాయక మేవ చ 

క"త్స్ప త్రికం (పరు శే తేద్ధి (పకరణం విదుః 

ద్విధా (ప్రకరణం తత్తు కుద్దం సజ్కీర్ల మేన చ 
ర్ య కలను రచితం శుద్ధం సజ్కీ_ర్హం వేళ్యయా కృతమ్.” 

“భవేత్ (పకరశణే వృత్తం తెకికం కవికల్చితమ్, 

శృజ్ణారో౭_జీ, నాయక స్తు వి పో౭_మాత(ో౭_భచా వణిక్ 

సాపాయభధర్శశామార్భపరో ధీర పశా న్తకః 

నాయికా కులబా కాసి వేశ్యా కాపీ ద్వయం క్వచిత్ ౨ 

సొ ద, vi 924_6, 

మృచ్చకటికము నిజముగా ఏ తల్ల తణలక్షీత ముగా నున్నది. ఇందు అంక 

ములు పది, ఇందు వివిధ రసములున్నను శృంగారము అంగిగానున్నది. ఇతి 

వృత్తము పురాణ బృహత్కథాది పూర్వాకరములనుండి _(గ్రహింపంబడినది కాదు, మణీ 

కేవలము కవికల్పితము. నాయకుడు పుట్టువుచే బ్రాహ్మణుండు; వృ త్తిచే నర్తకుండుం 

“ద్విజసార్ధవాహుండు.” అతడు ధీరళాంతలక్షణములు గలవాడు - నాయిక బోగ 

ముది, కులజయు ఒకతె కలదు, కావున ఇది సంకీర్ణ (పకరణమగును. 



4 _ _ మృుచకటికమ్___ఉపోదాతము 
9“) యె 

ఇట్లు వట్టి లక్షణపారాయణ మాత్రమున మృచ్చకటియొక్క నిజమైన 

తత్త్వము తీజు తెలియరాదు. ఈ శాస్త్రమును (గ్రహించి యనుసరించుచునే శూద్రక 

కవి దానిని ఉల్లంఘింప దివురును. అతనికి కొత్త నూర్గములమీ(దనే కన్ను, 

నిజముగా నత(డు ఒక (క్రొ త్త తెజంగు నాటకమునే రంగమునకు తెచ్చినా6డు. 

శూద్రకుడు సం(ప్రదాయనియమ సేతువును బహువిధముల ఉల్లంఘించి 

నాండు, ఇందు శాస్త్రముబడి, (ప్రత్యంకమును “ఆసన్ననాయకము”గాదు. ఎన్నింటనో 
నాయకుడు అగపడ(డు విననుంబడ౦డు. నిదంబోని యసాధారణ దృశ్యములు న్నిద్ర 

జోరావరి (బలాత్కారము) జగడములు మొదలైనవి రంగాన చూపక మానవలసినది 

అని భరతానుశాసనము. మటీ శూద్రకకవి యీ యసాం[ప్రదాయికముల నెన్నింటినో 
(పదర్శించినా(డు. ఇట్టి యుల్ల ౦ఘనమునకు భాసు(డు ఇతనికి కొంత మార్గదర్శకు(డు 

కానోపును. శృంగారమునను ఇందు నాయకుండును నాయికయు రంగాన నొండొ 
రుల గాఢాలింగనము చేసికొందురు. శాకుంతలమున ఒక్క అధరచుంబనమును 
మాన్స కవి యెంతో నైపుణి చూపినాండు. అయినను ఇట నాయిక వేశ్యయగుటచే 
అది కొంత మర్షణీయము కా(బోలును. తన నాటకమునకు సేరిడుటలోను (క్రొ త్త 
దనము ఉన్నది. 

నూత్న విధ నామకరణము 

“నాయికా నాయకాఖ్యానాం సంజ్ఞా (ప్రకరణాదిషు అన్నది శాస్త్రము. నాయికా 

నాయకుల పేరులంబట్టి పే రిడందగును అని. మణీయిందు ఈ మృచ్చకటిక - చిన్న 
మట్టిబండి.....నాటకమున ఎక్క_డనోనచ్చు నొకయలంతి (ప్రసావము. దాన నీ పేరు 
గృహీతము. ఐనను నాటకములకు గర్భితార్థప్రకాశముగా “పేరు'పెట్ట[ దగునన్నారు. 
శాకుంతలమున అభిజ్ఞానముం బట్టి కదా పేరు. ఐనను అది నాయికపేరునకు తగులు 

కొనియున్నది, ఈమట్టిబండి (ప్రస్తావమును ఇందు కథలో గొప్పపయోజనమునే 
సూచించును. శూద్రకుని సూత్రధారుండు సంస్కృతభాషణమునే తొడంగి తటాలున 
పాకృతభాషణమునకుం దిగును. అందులకు కారణముం జెప్పును.__“కార్యువళాత్ 
(పయోగవకశాత్ చి.__అని, తనభార్యకు (పొకృతము సుబోధమగును, మజీయు ఇంటను 

బయటను ఎక్కువగా ప్రాకృత భాషణమే ఆకాలమున వాడుకయై పోయినది. అది 
(పేకకులకు సులువుగా తెలియన దగును, అని. ఇందు నాటకములం గూర్చిన 
శూద్రకుని యభిప్రాయమును కొంత మనసునకు వచ్చుచున్నది. అంతకు పూర్వము 



మృ చ్చక టికము |క్రొ_త్తరకపు నాటకము ర్ 

(ప్రాయికముగా నాటకములు “ఆర్యమి్నిశులకోసము “విద్వాంసులకోసమును" (వాయ 
బడుచుండినవి. _అట్టివారే నాటక ప్రధాన పేక్షకులు. భవభూతి యు త్తరచరితమున 
“కాలప్రియనాధస్య యాశత్రాయాంి అని యా తిరునాళ్లలో |ప్రయోగింప(బడునని, 
యా।త్రిక సామాన్యజనమును ఉదెశించినట్టు తి కోందునుకాని, “యత్శౌాఢత్వ ముదారతా 
చ వచసాం యచ్భార్గతో గౌరవం” అని తన నాటకప్పు భాషంగూర్చి చెప్పికొన్నందున 
అది పేయంతస్తు పండితులకే ఉద్దేశింప(బడినదని తోంచును. అది యట్టిదే. మణి 
మృచ్చకటికము సామాన్యజనమునకు పామరుల మూ(కకు వీధినో (ప్రహసనమునో 
చూచుచుండిన వారికిని బోధపడి హృదయంగమముగా నుండవలయునని కవియుద్దెశము 
కానోపును. ఇంక నితరప్రేక్షకులకును దర్శనీయమే యనుటను వేజుగా చెప్ప 
వలయునా ? 

ఇట్లు నాటకమును మూంకకును అందుపాటు చేయంగోరిన శ్నూదకకవి అందు 
లకు కేవలము సర్వనూతనవ స్తువుం గొనుట సరిగాదు, అప్పటికే కొంత 'పేరుగన్న 
చారుద త్తనాటకమునకు (క్రొ త్స చేర్పులు మార్పులు తీర్పులు (ప్రజామోదానహ మగు 
నట్లు చేయట లెస్సయగునని దానికి తన (స్రజ్ఞపరుసమును (=పరునవేదిని) సోకింప6 
గోరినాంు. అట్లు ఈ (ప్రకరణము రచించి తన యఖీష్టమును సాధించుకొన్నాండు. 

నియమ సేతున్సు తెంపులు 

మృచ్శకటికముస వస్తువు కవికల్పిత లౌకిక వృత్తమే. ఇందు నాటక 
సంప్రదాయనియమసేతూల్ల ంఘనమును కవి కడు దీరముగా కావించినాండు. ఇందు 
రెండనయంకిమున జూదరులు వీథి కెక్కి. జగడమాడి కొట్టులాడుదురు. ఆజవ 
యంకమున పోనీసదికారులు వీధిలో తీ వముగా నరుసములాడుకొని కాలితో తన్ను 

కొందురు. అశ్తే మూడవ యంకమునను ఇంటికి కన్నము వేసి చొచ్చి దొంగ 

నగలను నిడ్రించుచున్నవాని చేతినుండి దొంగిలించుకొని పోవును. ఎనిమిదవ యంక 
మున ఒక యప్పరనం బోనిది వనిత వసంతసేన ఒక ఫఘాతుకునిచే నిండు ప్రాణాన 

గొంతుపిసికి చంస దుమ, కమ్మి దవయంక మున ఒక నిరసరాధియగు ద్రాహ్మణు(డు 

కొటుత 'వేయందిడుటకై. రాజమార్షమున కొలచోటికి మసనమునరు. గుంపులువడిన 
జనము నడుమ దాటింపులతో నడిసించుకొని పోంబడును. కత్తితో మెడనటుకను 

పూన(బడును. అన్తే ఓక పతివ్రత చితాగ్ని జ్వాలలతో పడనుబుకును,. ఇట్ట దృశ్య 

ములు నాటక రంగాలలో ఎంతయు నరుదు. 
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లోేకసావోొన పత్రములు... చేషలు 

ఫ్రీ ట్ర 

అనై “మృచ్చకటికమునందలి పాత్రములంబోనివి సాంప్రదాయిక నాటక 

ములలో అంతగా అగపడునవి కావు. ఆ నాటకములలో మామూలుగా రాజులు 

రాణులు వారి కంచుకులు దౌవారికులు పరిచారకులు దాసీజనము మంతి 

సేనాధిపతి _ అందజును లోకాన పై అంతస్తులవారు . ప్రాయికముగా లక్షణాను 

గుణముగ కూర్చ(బడినవారు, లోకమున సాధారణముగా జీవముతో అగపడు 
నట్టివారు కానట్లు తోంచుచుందురు, కాళిదాసుని చెంబడివానిని పోలీసులను 
పోలినవారు అరుదు, వారగపడిన యాకొన్ని నిమిషములయాట సామాన్య 
జనమునకు కానక కానక్ష కన్నదాని సంతసముం గూర్చును గదా, శూదద్రకుని ప్రావరక 

చేటు(డు చాల[క్రిందితరగతి చానిన, అయినను వాని సరలోకఫీతి, ఆర్డనము, ఒక 

నిరపరాధి [పాణముంగావ తన (పాణమును ఒడ్డి మెడపై నుండి నడివీధికి దూ6కుట; 

మదనిక బోగముచేటి, పుట్టుబానిస, తనసానికి ఎంతయుం గూర్చునదయుు, బజాటీ 
తనము మానుకొని ఒక సాహసిక (బాహ్మాణయువను వలది, వానిగుండ తన బానిస 

తనమును వెలయిచ్చి పోంగొట్టుకొనం గోరుటయు, వాడు వెలకా(గలదని బంగరు 

గగను కన్నపు దొంగతనమునం గొనిరాంగా అది దై వికముగా తనసానిదై ఎందో 
యిల్ల డయుంచినది యని కనిపట్టి అది పనికిరాదని, తనకు దాన స్వేచృకలుగు ఏరకై క 
మార్గము రుద్దమగునని తలంచి ఓడక దానిని సానికి ఇల్లడ తీరుగా మరల ఇప్పిం 
పంగోరిన సత్యనిష్టయు బాదార్యమును; కొలమాదిగలును జీవహింస చేయని స్యభావము 
గలిగి, _రాజాజ్ఞనిర్వాహ మాత్రమునకు యధావిధిగా, వధసేయ వలసినవారమని 
తమ పరలోకభయమును దైవచింతను చెప్పికొనుటయు; పోలీసు ఏరకుండు తన 

నౌకరి ధర్మమందలి నిర్వహణతత్సరతలో తన నాయననై నను నాయనయని చూడనను 
సర్కారు 'సెవాదీక్షయు; ఇట్లు హీనజాతిజనమందును మేలుములు గలవని చూపి 
శూద్రకుడు తన నాటకమునకు జనాకర్ష కత6 గూర్చినాండు. అశ్లే రాజపరివ ర్హన 
మను ఇందలి యంతర్నాటకవ స్తువున ఎట్టి పాత్రలం గూర్చి సామాన్య (కలను 
చమత్క రించినాండు: దర్దురకు(డు ఆటికేటిన జూదరి? ఇట్లు నడివీధిలో జూదగానితో 
కొట్లాట పర్యంతము జగడమాడును, అటు రాజపరివ ర్థనకై న పితూరీలో వీరు 
డును అగును. శర్విలకుండు కులముచెడిన (బాహ్మణు(డు ఇట్లు తా వలచిన తన్ను 
వలచిన బోగము దానిని భార్యగా విలుచుకొను ధనమునకై ఒక యింటికి నేర్పుగా 
కన్నము వేయను, అటు ఆపితూరిలో ప్రధాననాయకు(డై మొన నడుపును. ఇటు 
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దొంగ అటుదొర. (ప్రధాన నాయకండును [బాహ్మణుండు కోమటి వృత్తి గలవాండు 

ఓకారియైన ఒకనా(టి లక్షాధికారి . మణీ బిచ్చమె త్తండు; పరువు (ప్రతిష్టలకు (పాణము 

ఒడ్డును. నాయిక వసంత సేనయు బోగముదియయ్యు కులాంగన యనిపించుకొనుటకుం 

జాలిన మనసిచ్చినరాగము పాతివ్రత్యముంజూపి, కాంతుని'కై పరునిచే గొంతు పిసి 

కించుకొను ధీర యగును. మైశ్రేయు(డును వట్టి యెడై విదూషకు(డుగాక నాయకుని 
సర్వకాలమిత్రమై అతనికోసము జగడమాడి శకారుంగొట్టి తానును దెబ్బలుతిని, 

మిత్రుని చావును విననొల్ల క తాను ప్రాణత్యాగమునకు ఆతని పతి ప్రత భార ౪తో చిత 

నిప్పులో పడ నుంకించును. వీరందథి కల్పన ఒకయె త్తు శూ దధకుని శకారకల్పన 

ఒకయె త్తు. వాని యెడ్డెతనము; అహంకారము, (కార్యము, పశువృ త్తి _ అరరే! 

అందజును జీవము తొనుకాడు నిజమైన మానుసులు _ (బాహ్మణుని యెత్తునుండి 

మాదిగయంతటి [క్రిందివణకు ఎన్నియంత స్తులవారు ఎన్నితెగలవారు పొత్రములు ! 

ఎవరికి వారే, దుటి పోలికలు లేనివారు. 

కృత్యములు 

మథీ కృత్యములో * సోదాలు, విటులు ఒక విలాసినిస నడివీథిళో తజలుము 

దురు. అది యొుకరియింట( దూల తప్పి ంచుకొనువటకు_జూదగా (డు జూదగానిని, ఓడి 

సం దెముకట్టక నడిపీథిలో పరువెత్తినవానితో జగడమాడి కొట్టును, వాడు ఒక యింట 

దూజి తప్పించుకొనును _ ఒక దొంగ రాత్రి ఒకరియింట కన్నమువేసి దొంగిలి 
వీథిలో పరువెత్తును. అనుర క్త బోగముదానిని విలుచుకొని ఒకండు బండిలో ఎక్కించు 

కొని పోవును, నాయిక ఉజుముల మెబుముల వానలో సందెనీకటిలో వీధిలో 

కాంతుని అభిసరించును, వీధిలో బండ్ల మాజుపాటు, పోలీసుల జగడము, ఒక 

తోటలో భయంకరమగు ప్రీహత్య. కచ్చేరిలో ఒక దుఃఖకరమైన పిర్యాదు విచారణ, 
దోషిని చాటింపులతో కొలమననమునకు దానింజూడ గుంపులు వడ్డ ఊరిజనుల 

నడుమ నడిపించుకొనిపోవుట,__ ఎన్నిదృశ్యములు! ఎన్నిభావములు! నంతోషము 

దుఃఖము ఎగతాళి నిర్వేదము ఎత్తిపొడుపు _ ఈ పదియంకముల పొడుగు (ప్రకరణ 

మున ఎన్ని యెట్లు కల్పించి నానా రసవాహిగా చిత్రించినాండు కది! |బహ్మ సృష్టి 

సంతటిని ఆకే నాటకాన ఇమిడ్చినాండు. 
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వో స్య పాచుర్య వెవిధ్యములు 

ఈ (క్రొ త్తనాటకమున హోస్యమును వా స్పవికతయు ఎంతేని నిండియున్నవి _ 
మాటలహాన్యము, పాత్రల హాస్యము, సంవిధానములందోయ హాస్యము ౬ ఎన్నియో 

తెఅంగులది. అది సామాన్యముగా గొప్ప నాటకములలో అరుదు, కాళిదాసు నాటక 

ములలో వానియంత స్తుకు తగినది సరసమైనది మెండుగానే కలదు, తక్కినవాన అట్లు 
తో(వదు. “మానాిను దిద్దినట్లు తోంయను, మోటుగా నుండును. శూద్రకుని హాస్యము 
మెండుకొని నవ్యముగాను సరసముగానే యుండును. మథీ ప్రహసన మనిపించుకొనదు. 

వాస్తవికత పచ్చిది దిద్దుడు సో(కనిది మన సాంవదాయిక నాటకాలలో అరుదు. శూద్ర 

కుని సభికద్యూత కరులు ద్యూతము జగడము మొదలైన దంతయు పచ్చివా స్తవము, 

మజఖేందును దొరకనిది. పాచికలు వేయుటు వాని గలగల, ఓడినవా(డు పరువె త్తి 
యొకచదేవళాన దూణి విగహముగా దా(గుట, వానిని పట్టుకొని బజారున అమ్మ. 

జూపుటః జగడము, సభికుని కండ్లలో వీధి దుమ్ముకొట్టుట _ వీనిలో దా(గితోయ 

రాజ్యముయొక,.యు (ప్రజలయు స్థితిగతులు: ఇదెల్ల పచ్చి వా స్తవికతయె, నగర 

మందలి రాత్రి జీనితము.వీథులలో రాజవల్లభులు వారి తోదువారు అనుచరులు విశ్ళం 
ఖలముగా తిరుగుచుండుటు పోకిరికనము చేయుచుండుట, దారింబటోవు స్త్రీలను తు 

ముట, పిజీకి బ్రాహ్మణులను హేళశనము చేయుట, కన్నపు దొంగ కృత్యముల పూరి 

వివరము, కారాగార బద్ధుండు సంకెల పగులగొట్టుకొని ఏడివడి ఒకకాల తగులుకొని 

(వేలు సంకెల తునుకతోడనే పరారియయి దాంగి తప్పించుకొనుట, వీథిలో బండ్ల 
సందడి, వాని యెడ్డను బండివాండు డిర్ డిర్ అని తోలుట వీథిలో * టామ్ టామ్” 
చాటింప్పలు, ఇవియు ఇట్టివియు ఆ వాస్తవికతకు దాఖలాలుగా ఉజ్జయిని ఏథులను 

మనకనుల యెదుట ఎంతచక్కంగా నిలిపినాండు కవి! 

కవిషవాంతరీతి 

శూ ద్రకుని (వాంతరీతిలో కాళిదాసుని విపంచీస్వర సౌభాగ్యముతోడీ ఏలాసము 

కాని భవభూతి ప్రొఢికాని లేకున్నను, కల్పనలలో ఉపమలలో ఉత్రేంక్షలలో ఉజు 
ముల మెజుముల గాలుల జల్లుల వర్షనలోను నవ్యత సూటి చమక్కారము నిండి 

యున్నది. ఆతని క్లోకములలో సామెతలై పోయిన వాచోయు క్తులు లెక్కలేనివి కలవు. 
అలకియలంతి వాక్యముల గద్యపద్యముల పా(క్రోచిత భాషిత ములు, 
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సాంప్రదాయిక నాటకము రానురాను పేరునకు దృళశ్యమయు్యు అనుభవమున 

రంగాన నడ చలనము నటన లేని కేవలపరనముగా సరిణమింప6 జొోచ్చినది, నుటీ 

మృచ్చకటి ప్రతిక్షణచలన నిపుణాభినయ సమృద్ధము. 

ఇట్లు ఎల్ల తెజంగుల మృచ్చకటికము సాటిలేని ఒక (క్రొత్త మోస్తరు 

నాటకము, 

ఆటను సామాన్య జనమునకు ఆందడించుట. 

శూద్రకుడు (ప్రతిభయు ఉపజ్ఞయుగల మహాకవి, ఉన్ననాటకముల తీజు 

సరిగా లేదని (గహించినా(డు, రాజసభల లోనుండి నాటకమును సామాన్య ప్రజల 

యందుబాటునకు లోకాన దింపి పజపవలసిన దని తలంచినొ(డు, అందులకై న తన 

సక్తీ కి చారుద త్తము భాసునిది కర ముపయోగపడునని తలంచినా(డు. అతనికి ఎంశేని 

లో కజ్జానము శా స్త్రజ్ఞానము పురాణ బృహత్కథా కావ్య నాటకముల జ్ఞానమును గలదు. 

సేక్సి)యరు మహాకవియొక్క గొప్ప నాటకములు ఎన్నియో అతనికి ముందు 

ఏదియో యొక యాకారమున నున్నవే. మణి యతండు ఆయినుమును సత్తును రాగినే 

సువర్ణము చేసినాడు. అటే శూ ద్రక కవియు, గణికలు బాపల తామై కామించిన [ప్రసంగ 

మందందు కథాసరిత్సాగర దశకుమార చరితాదు లందు ఉండెను, దేవళాన విగ్రహ 

ముగా దాగికొనుటయు కలదు. గోపాలపాలకు లనురాజకుమారులు వాసవద త్త తో(బుట్టు 

వులు _ కావున ఆపేరులు లోకాన ఉండినవే, చారుద త్తమునందలి భాషితములయు 

.శోకములయు (ప్రతీకములు మృచ్చకటికమున నున్నవే యన్న, కథాసరిత్సాగరమందలి 

గద్య పద్య (పతీకములు తన్మూలకమగు హర్షనాగానంద రత్నావశీ ('ప్రియదర్శిక 

లందు( గలవు. షేక్సియరునందును ఆతని పూర్వులవి గలవు. _ “ BmMers0nక 

essay on Shakespeare - ‘Great men are more distinguished by rango 

and extent than by originality.” Tt is one of the common places 

of criticism that Shakespeare's works are not remarkable for 

originality of plot and incident ... అ .. Delineation of character, 

. with the treatment of incident as a medium of characterisation is 

. primarily what constitutes his supremacy.’ Verity. 

చారుద త్రము దొరకినముక్క_ అసమ్మగమని తోంచినను ఆయసమ్మగ్రతయే 

శేషము కలదనుటకు తొలిసాక్ష్యము. ఇంకను ఇతరము ఈ దొరకిన చారుద త్తమున 

లేనివియు ఖోజునియు అభినవ గు ప్త్రనియ లక్షణ గ్రంథములందు చారుద_త్తములోనివి 

MR—B 
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యనంబడు ఉదాహర జోద్ధారములును అన్హై సూచించును. వామను(డును చారుద త్త 
మును మృచ్చకటికమును వెవ్వేలుగా నిర్దేశించినాండు. అస్తే నాట్యదర్పణ మనుదాని 
యందును దర్శిధ్రచారుద త్రమును మృచ్చకటికమును రెండును ఉదాహరణముం 

గన్నవి. చారుదత్తముననే దొరకినదానియందే-ఎవ(డో మణీ యొకండు చేసిన నేరము 
దరిద్రునిపై న మోసంబడును (1-6). అనుటయు శకారు(డు విదూషకునిచే చారుద త్తునికి 
చెప్పిపంపిన బెదరింపును (1) ఉ త్తరకధ హత్యయు అధికరణమున అభియోగమును- 
చారుద త్త నాటకపూరణము వేణు ఉండవలయు నని సూచించును. వసంతసేన 

వాక్యమును “నేను చారుదత్తుం గలసికొన నభిసరించునపుడు నగలను ధరింతును ” 
(17) అనుటయు, చారుదత్తుండే దార్మిద్యముం దెచ్చిన ఏవిధాతయే మరల ఒకనాటికి 

సంపద తేంగలండు. (1) అని పలుకుటయు _ అస్లే సూచించును. కావున భానుని చారు 
దత్తము: సంపూర్ణ మైనది ఉండియుండ (దగును. అతని నాటక చక్రమున కంతటికిని 

ఏవెయో దెబ్బ తగిలినది. తటుగులు విజుగులు అసలునకే మోనములు కలిగినవి, 

అంతియకాక చారుద_త్త మందలి ప్రాకృత మునకన్నను మృచ్చకటికమందలి ప్రాకృ 

తము తరువాతి దగుటయు, చారుద త్తరచనకన్నను మృచ్చకటికము నాణముగా 

నుండుటయు రాజపరివర్తనరూ పాంతర్నాటకము మెల(కువతో నాటక కథతో 
"పనయ(బడి యుండుటయు కాలమునను కార్యమునను చారుద త్త మృచ్చ్భకటికము 

లకు గల సంబంధమును స్పష్టపజుచును. 

శూద్రకునికి ఒక చారుదత్తమ కాదు భాసనాటక చక్రమంతయు సుపరి 
చితము, భానుని ప్రయోగములు ఉపమలు భావములు ఎన్నియో మృచ్చకటికమున 

మెజుంగుతోను మార్చుతోను దొరలి అగపడుచునేయుండును. 

జూదరుల వృత్తమును, రాజపరిన ర్తనమును, హాన్యవై చి త్రిరామణీయక 

ములును హూద్రకుని సాంతము, 

ఇట్లు కూద్రకుడు అంతయు తనసొంత నగిషీగా ఈయసాధారణ నాటక 

రాజమును వెలయించినా(డు. “నా ప్ర్యచారః కవిజనః ” అన్నారు. వ్యాస వాలీ 

కులకును 'వేదములయందు ఉద్బోధకసామ।[గి ఒకపాటి యుండెనేమొ. ఐనను 
ధ్వని మార్షముంబట్టి కవుల (ప్రతిభాగుణము ఆనంత్యము సొందుననియు, 

“అత్తో వ్యాన్యత మే నాపీ (పశారేణ విభూప,ఈా 

వాణీ నవత్వమాయాతి పూ ర్వార్టాన్వయవ త్యపి” 
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అని (క్రొ త్రరచయితలకు ఉత్సాహము కూర్చుచునే ధ్వనికారుడు *అన్మిజ ఆతి 

విచిత్ర కవిపరమ్బ్పరావాహిని సంసారే కాలిదాన (ప్రభృతయః ద్విత్రాః పజ్బుషావా 
మహాకవయః”* అని యీ లోకాన కాళిదాసద్రధ్యృతులు ఏయిరువురు మువ్వురో ఏవు 

రార్వురో _ మహాకవులు అనిపించుకొందురు అన్నా(డు. శూద్రకుడు ఆ యేవురార్లు 

రిలో లేక్క_కువచ్చువా(ాడ యన(దగును, 

మణీ చారుద త్రము, (లేక దరిద్ర చారుద_క్తము అని యిటీవల (ప్రకటిత 

మయిన భాసనాటకము మృచ్చకటిక (ప్రకృతిక మనియు, దానిని తక్కిన భాసనాటక 

ములంబోలె (ప్రదర్శనమునకుం దగినబ్లు కశత్తిరింప(గా, ఆది ఆ దొరకిన విధాన 

నున్నదనియు చెప్పువారు లేక పోలేదు. ఐనను మృచ్చకటికమందలి భాషితములును 
శోకాలును కొన్ని చారుద త్తమున మార్చులేకయే యున్నట్లు తోంచినను, ఏదియో 

కొంత భేదముగల వానియందు నిజముగా మృచ్చకటికమందలివానియందమును 

'మెజు6గును డిందుపడియున్నవి. మణి కత్తిరింపులు సవరణలు వాని మట్టుకె నను 

మృచ్చకటిని మించియోః దానిపాటిగానో ఐన నుండక తక్కు_వపడుట ఆ తత్ 

(ప్రకృతిక మనువాదమునకు సరిపడదు, మణియు ఆ చారుద తేమందలి (ప్రాకృతము 

మృచ్చకటి ప్రాకృతమునకన్న పాతదిగా తోయటయును అందులకు విరోధమే. 

మజియు కొన్ని యెడల భాషితములు ఇందు లేనివిగా ఆతి విస్తరముగాను, ఇందు 

లేని శ్లోకములుం గలిగియు ఉన్నది. కావున ఆ రెంటికిని ఏదియో సంబంధము 
కలదని చెప్పనే వలసియున్న చారుదత్తము మృచ్చకటికముగా సంస్కరింపంబడిన 

దనుటయే నసమంజసముగా( దోచును. అంతియకాక చారుద త్రము అదే దరిద్రచారు 

దత్తమని, భాసునిదే ఈయున్నతీజుది అసమ్యగ్రవస్తువు. అట్టిది సమగ్రమగు నొక 

నాటక ముండెనని పెక్కు_కారణములచే తలంపందగియున్నది. వామనుండు రెంటిని 
'వెవ్వేలుగా పేర్కొని తన కావ్యాలంకారమున ఉదాహరించి యున్నాడు. అభినవ 

గుప్తుండు నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యలో అభినవభారతిలో “అత ఏవ దరిద్ర చారుదశాది 

రూపకాణి తద్విషయాణి” అని దానిని నామగహణపూర్వముగా సూచించినా(డు. 

అశ్లే రామచం[ద్ర గుణచంద్రులు తమ నాట్యదర్భణమున దరిద్రచారుద త్తమును 

మృచ్చకటికమును 'వేర్వేజుగా (ప్రక్క ప్రక్కనే సేరులతో ఉదాహరింఛియున్నారు. 

మణియు భోజదేవృ(డు సరస్యతీకంఠాభరణమున విటుని గుణములం జెప్పు నొక 

శ్లోకమును ఉదాహారించినా(డు. అది శకారునితో పలుక(బడినట్లును, తాను ఎట్టును 
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పాపకార ముం జేయను అన్నమాటగాను ఉన్నది. అది మృచ్చకటిలో ఉండునది 

కాదు. కావున, చారుద త్రములోనిది కదా కౌవలయును? అట్లు థో జవాక్యము చేతను 

సమగ చారుదత్తము ఉండినదనుటను ఊహింప నగును. 

కత్గోశార కిం (పార్భనయా (పావానేణ మిషేణవా 

ఆశకార్య వరం మే (బూహీ కిమఫీపం కరోమి తే*” 
జ A) 

దీనినే మృచ్ళకటిలో గద్యవాక్యముగా విటు(డు చెప్పియున్నాడు__“బాఢం కరోమి, 

నర్షయిత్వా అకార్యమ్, అని. మజియు సాగరనందియనువా(డు తన నాటక 

లక్షణ రత్నకోశమున దరిద్ర చారుద త్తమునుండి ఉదాహరించి యున్నాండు.__ అవ 

శకుసప్ప6 గాకి కూ(తవర్షన, 

“ శుష్క దుమగ తో శాతి ఆది త్యాఫిముఖం స్థితః 

కథయ త్యనిమి త్తం “మే వాయసో జ్ఞాన పణ్ణిక ఇ) 

ఇది మృచ్చకటికమునందలి సమసంవిధానపు భాషితాదిని ఎంతయు పోలియున్నది. 

పోలుటయే కాని, మటీ అది వేజే, సాగరనంది మృచ్చకటిం గూడ నెణు(గును. 

అందుండియు ఉదాహరణములం గైకొని యున్నా(డు. 

ఈ యుద్దారములంబటి చారుద త్తము.___పెద్దదే బహ్యంకముల నాటక మే 
రా లు par.) a) 

యగుననియుః అచ్చుపడి దొరకినది ప్రయోగార్డమై సంకలిత మైన దాని తునుకయనియు 
ఏర్పడును గదాం 

మణియు ఈతునుక లోనివి__ 

“చారు. పాపం కర్మ చ య త్పరై రపి కృతం త త్రన్యసంభావ్యతే ” 

“శకారః _ మా తావ త్రవచ మమచ దారుణం కలహో భవతు ఇతి.” 

“సంవాహకః_ కో హి నామ ఆత్మనా కృతం ప్రత్యుపకారేణ వినాశయతి ” 

“గణికా - యదా ఆర్య చారుదత్తః అభిసారయితన్యః తదా మణ్చయిష్యామి 

ఇతి,” 

“చారుద త్తః . భాగ్య[క్రమేణ హీ ధనాని పునర్శవ స్తీ 

“ఇతరులు చేసిననేరము వీదవాని మీదికి బనాయింసంబడును.' శకారుని బెద 

శీంప్పు అధికరణపు విచారణయంతయు కా(గలదని సూచించును. సంవాహకు(డు తాను 
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(పత్యుపకారము చేయు నవకాశము దొరకునా అనుకొనుటయు, తాను వసంత సేనం 

(బ్రదికింవ6గనుటను నూచించును, 6 అప్పుడు నేను అలంకరించుకొందు ననుట” 

వసంతసేన యధిసరణమును సూచించును. చారుదత్తు(డు “దారిద్ర్యము వచ్చిన'్లై 

భాగ్యవశమున మరల సంసద కలుగవచ్చును _ఈ భాషితపు తునుకలన్నియు ఆ 

దొరకిన వస్తువు కొటతయనియు తరువాతి కథ యెంతయో యున్నదనియు, పెద్ద 

శేషమే ఉండునని సూచించుననియు - (గ్రహింపందగును. 

అట్టి చారుద త్రము ఉండగా దానిని ళూద్రకుండు మృచ్చకటిగా పెంచి మార్చి 

చేర్చి మెజుగిడి చాల గొప్పనాటకముగా తన నేర్చున రచించి తీర్చెననుట సాధువగు 

నూహయే యగును, 

8. నాటకవ స్వ్వంగాం గ్యనురూపత 

యథా ళాస్త్రపు సంధిబంధ విమర్శగా(గాక నస్తువున అంగాంగుల కుదిరికను 

కొంత విచారింతము. ఇందలి యితివృ త్తేమును కవియే నేర్పుగా. రెండు శ్లోకాల 

సం(గహించినా(డు. ప్రసావన 6, 7.— 

60 ఆవ న్తిఫుర్యాం ద్విజ సార్ధ వాహో 

యువా దరిదః కిల చారుద త్తేః, 

గుళకానుర శా గణిశాచ తస్య 

వస న్ల . సో -భేవ వస నసేనా, 

తయోరిచం సత్సురతోత్స వ్యాశయం 

నయ ప్రచారం వ్యవహారదుస్త ఆ మ్ 

ఖల స్వభావం భవిరవ్య తాం తథా 

చకార సర్వం కిల ఘూ (దకో నృపః, 00 

రాజు శూద్రకు(డు చారుద త్తుండను ఉజ్జయినియందలి యొక బీద ద్విజ సార్గవాహ 

యువకుని యొక్కయు, అతనిని గుబములకై. వలచిన వసంతళోభంబోని వసంత 
సేనయను బోగముదానియొక్కయు సత్పురతోత్స వాశ్రయమగు కథను నాటకము చేసి 
నాండు. మటి యందే (రాజపరివ ర్హన ఫలకమగు నీతి (ప్రచారమును, అధికరణమున 

ఫిర్యాదు అధర్మముగా తీర్మానింపంబడుటయు) ఒక్క ఖలుని స్వభావ సిద్దమగు నెత్తు 

గడలును, అశ్లు కడకు భవితవ్యత సర్వనిర్ణయముం జేయటయు __ కూర్చ (బడినవి __ 
అని, 
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కాంగా ఈవస్తువున కథ మూండు పరులతో నిపణముగా  పేన(బడినది. 

చారుద కే వసంత సేనల శృంగారము, శర్విలక మదనికల దాసీ నిష్క9య శృంగా 

రము, రాజ పరినర్హన వీరాయితమును. ఈ దాసీ నిష్కయ శృంగార కధ 

(ప్రధాన శృంగార కథలో అంతర్భవించునదే. రాజపరిన ర్తనక థకు వానితో అంతగా 

సంబంధము తో(ఫదు. ఇది శూద్రకుండు క్రొత్తగా చేర్చినది. చారుద త్తమున దీని 
పొడయు లేదు, రెండు కథలలోను దై వపుబలిమి దుర్వారము. 

చారుద కే వసంశసేనల శృంగారకధలో ఇంచుక అసాధారణత కలదు. 

మన్మథుని దేవళము తిరునాళ్ళలో ఒండొరులం జూగుకొని వారు చక్షుఃప్రీతి పొంది 
నారు. కొని, కలయికకు సాధారణముగా నాయకుడు నాయికను అరయునట్లుగా 

కాక ఇందు వసంత సేనయే వానిని చూడను కూడను వచ్చును. అది నాయిక గణీక 

యగుటచేతను నాయకు(డు దర్శిద్రుండై నను నిజాభఖిమానమును వీడమిచేతను, సదృ 
శమే యగునేమో, చారుదత్తు(డు దర్శిద్రుం డగుటచే తా వెనుదీయునేమో యని శంకించి 
అతనియందు తనకు నమ్మకము గౌరవము కలదని ఉపాయములం దెలిపి నేర్పుతో 
ఆత్మప్రవణుం జేసికొని, వానలో అభిసరించి వచ్చి, నాయిక నాటకమునడుమ ఆరాత్రి 

అతనిం గూడి రతులందేలును. మలుసటి యుదయము అతనిని మరల నతండు 

పోయిన తోంటలో కలసికొని విహరింప6 జరిగిన యేర్పాటుమేరకు రోహసేనునికి మట్టి 

బండిలో తన నగలుపెట్టి యిచ్చి తరలి, బండ్ల మాజుపాటున దారితప్పి, వసంతసేన 

శకారుని చేతికి చిక్కి, వానిం దిరస్కరించి కౌాల(దన్ని, ఆతనిచే గొంతుపిసికి వేయం 
బడును. శాకుంతలమున శృంగార కథ దుర్వాసఃశాపముచే 'పెడదారిం బట్టినది. 

శాపము అమానుషప్ప దెబ్బ, దాని కల్చ్బనకు కాళిదాసుని ఎంకతేని మెచ్చుకొనువారు 

* మాలతీ మాధవమునను “సకల నగ రాజ్దనా (పవర్తితే మహోత్సవాభిరామ 

కామబేవో ద్యాన యాతా 'పతినివృ త్త మన్యాదృళమివ భవ న మవధారయామి.” 

అని మొలతీమాధవులు కాముని తిరునాళ్ల లో నే తొొలిమాటు గా ఒండొరులం జూచు 

కొని చతుః పీ త్యభిలాపులు పొందిరంట, మటియు ఆ తిరునాళ్ళలో అంగనలు 

ఎక్కువగా పనివడుదురనియు నూచితముు తనయింట సొంతేముగానే ఒక కాముని 
గుడి పెట్టుకొనియున్న వసంతశేన మాట చెప్పవఅయునా; విశేషముగా (పతి 
దినము (పాతీఃస్నానముచేసీ సాంకముగా దేవతావూజాచికమును ఇంట చేయు 

1 ws భ క్తశీల! మటి ఆయాక్సవాన యెట్టి పాలుగొన్నదో, ఆ శరణాగ త్యభ్యుపప త్తులు 
ఎట్లు పొస(ిననో, 
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కలరు, ఐనను శాపమేమిటి__అని దుష్యంతుని అసత వాదిగా భారతమూలమునే 

నమ్మి ఉదా త్తతనుండి దించువారును కలరు. బండ్ల నమాజుపొటును ఎంతయు సహాజ 

మార్షమున ఎంతయు విశ్వసింప( దగినట్లు కల్పించినాండు శూద్రకుండు, శాకుంతల 

మున ఉంగరము దొరకి అభిజ్ఞానశాకుంత లముం గావించినది. మృచ్చకటికమున 

సొమ్ములు దొరకి చారుదత్తుని హత్యనేరము రుజువుచేసి అతనికి ప్రాణాంతకరము 
లైనవి. మృచ్చకటికమున ఎట్టి యమానుషానుప్రవేశము లేనందున చారుదత్తుండు 
కొలమాదిగవాని క త్తికి 'మడవంచియు అప్పుడు దానిని దైవమే తప్పించినందున 

కొల్లు మీదికి ఎత్త (బడుచుండ౯గా అప్పటికి వసంత సేనయే (బదికి రావలసి వచ్చిన౦దు 

నను చారుదత్తునికి చావు తప్పుటయు (పియాపునాసంయోగము కలుగుటయు చాలి 

ఆలస్యముగా ఊపిరాడని భయముతోడి విసుకును తోంచిన తర్వాత ఘటిల్లి నది. 

చారుద తుడు దరిద్రుండయ్యు కులాఖిమాన గన్నిశుండు ఆ తిరునాళ్ళలో 

వసంత సేనం జూచినప్పుడు, చకుఃప్రీతిం బొందినాండు. దాని చూపునందును తనకు 
వలపుమతి కలిగినదిగాని నిశ్చయము ఎఖు(గవలసి యున్నది. తన దారి ద్ర్యముం బట్టి 

తన్ను ఆ జనము ఎట్లు తలంచునో, పరువునకు (ప్రతిష్టకు వెలితిగా తలంచిన తాను 

ఒల్ల (డు, ననంతసేనకును తన్ను ధనముకోరు వట్టిటోగముదానింగా తల(యునో, 

అట్లు తలంచిన అతండు తనవద్ద అది లేదేయని జంకునేమో, తాను ధనమునకుం గాక 
గుణమునకు వలచునది యని అతడు నమ్మవలదా _ అని వారు అన్యోన్యవిస్రంభము 
కలిగించుకొన వలసి యున్నది. తనకు ధనము గడ్డిపరకయే యనియు చారుద త్తునందు 
తనకు ఎంతేని నమ్మకము గలదనియు, అతనికి అన్నివిధాల జంకు తీర్పవలయు 
ననియు వసంతసేన కోరిక, అత(డు దానిపై తనకుంగల కోరికకు ఎట్లో అని మనసు 
ననే కుందు చుండును. తొలియంకమున (ప్రదోషమున శకారవిటాదులు తన్ను వీధిలో 
తుమ జొచ్చిరే. తాను ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి పోవుచుండెను? ఇందులకు గమ 

కము సులువుగా నాటకాన అగపడదు. అదియు చారుద త్తునింటిశే కానోపును. “ఏషా 

గర్భదాసీ కామదేవాయతనోద్యానాత్ ప్రభృతి తస్య దరిద్ర చారుద త్తస్య అనురక్తా” 
అను శకారుని మాటవలన ఆ చెలువ ఆతనియింటికే పయనమైన దనుకొనవలయును. 

“ అతనికడ కెందులకే, నాతో రావే? అని అతని యభిప్రాయము. *వామత స్తస్య 
గృహం’ అని శకారుుడనుటయు “యత్సత్యమ్ అపరాధ్యళాపి దుర్దనేన ఉప 

కృతమ్; యేన ప్రీయసజ మః (ప్రాపితఃి అని వసంతసేన యనుకొనుటయు తాను 

బయలు దేరినది యిక్క_డికే అని సూచించును. తా మొండెరులం జూచుకొన్నది తిరు 
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నాళ్ళు (త్రయోదళి, ఆదినమునకు శ, 6 దినములై నవి, ఒండొరులం జూచుకొని. బి 

జంకుననో అతడు అగపడ క పోవచ్చును, తానే మరల నొకమాజు పోయిచూతును 

గాక అని తరలినది. మౌగ్గ్య్యము పూనని యీ ధీరత వేళజాతిసులభము. (ప్రావారకపు 
జాజివాసనం జూచి _ అత(డు రసికుండు పేద వడినను ఉదాసీన యౌవను(డు 

కౌండు _ అని తనియును, అతండు విసరిన ఆ గుడ్డచేత ఆ మేఘము కమ్మిన చండ్ర 

'లేఖం బోని దానిని అతండు దూషించితినేమో అస యనుకొన(గా వసంతసేన తాను 

“నను భూషితా” అను కొనును. *ఐబలాత్కా రానుగమ్యమానాి అను శకార 

భాషితము చారుదత్తు చెవింబడి తాను ఉత్త సామాన్యపు బోగముదికామి అతనికి తెలిసి 

నది కదా అని సంతసించును. * మన్గభాగినీ ఖ ల్వహం తవాభ్య న్షరస్య” అని, నేను 

వీయింటి లోపలికి రా(దగిన పున్నెము చేసికొనినదానను కాను గదా అని యనుకొన్న 

వసంత సేన మాటలోను, “కథం, చేవతోపస్థానయోగ్యా యువతిరియం” అను చారు 

దత్తుని మాటలోను ఉభయలకు వట్టి బోగము సంబంధము గాక తమకు భర్తృ 

భార్యల సంబంధము ఐన (శ్రేయ మగును కదా అనునంతపర్యంతపుటాస చి త్తాన 
దాగుడుమూత లాడు చున్నట్లు తోను, [అన్తే నిర్యహణమున వధూశబ్దమును 

అవకుంరనమను వసంతసేనకు రాజద త్తములుగా వచ్చినవి] 'మటి చారుద త్తుండు 

ఈ దారిద్ర్యమున నాకు దీనిమీంద మరులు కలిగినదే అది ఫలించునా అద్బా---లని 

జంకును, 

“యయా మే జనిత! కామః శీ ణే విళవవి స్తే 

(కోధః క ప్రరుష సే స్యెవ స్వగాలేే పృ్టవ పీదతి, ి 

అయినను మగవారితో ధారాళముగా మాటలాడు ప్రగలృ్భయయ్యు నా మాటకు బదులు 

పలుకకున్నదే. ఆ బిడియము నామీది మరులును సూచింప టోలును అని ధైర్యము 

గొనుచున్నాండు. గుడ్డ విసరినదానికి నన్ను మన్నించు అని చారుద త్తు(డును, 

"చెప్పక ఈయింటిలోనికి అడుగిడినందులకు నన్ను మన్నించు అని వసంత సేనయు 

ఒండెరుల బతిమాలు కొందురు, అంతట ఇంచుక ఛైర్యముగొని, మలి నాజూకు 

గానే ఈపూట ఇక్కడ ఉండిపో అన్నట్లు “తిష్టతు (పణయః? అని చారుద తుడు 

అనును. దాన ఉభయ ప్రార్థన కలదన్న విస్రంభ ధైర్యములు వనంతసేన చిత త్త 

మున హక్తుకొనును, ఐనను వసంతసేన అప్పుడే తాను అక్కడ నిలువరాదు- అట్టు 

ం చేసిన తనకు మరల అక్కడికి వచ్చుటకు సాకు ఉండదు. అతడు శనయింటికి 
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వచ్చునాయన్న, బోగముదానింటికి ఉత్సచేతులతో పోపుకెట్లు, ఆని జంకునేమో' 

ఆజంకు తీర్పను తనకుగల విసంభమును ఆతనిమనసు శెక్కింపను బంగారునగను 

“దారిలో భయము, తర్వాత, కొందును” అని ఆతనికడ ఇల్లడపెట్టి ఫోంగోరును. 
అతండును కైెకొని నేను వెంటనే నీకు చేర్తునులే అనును. మైత్రేయుండు తాను 
ఆసెకు ఇంటికి తోడుపోను అనంగా చారుదత్తుండు తానే వెన్నెలలో కనువిందుగా 

దానిం జూచుచు తోడుపోయి ఇల్లుచేర్చి అనురాగముతో' ఒండొరుల ఏడ నినంతట 

తాను మరలును, 

రెండవ యంకమున విరాళం గూరియున్న వసంత సేనతో నిపుణమైన చేటి 
“ఆ తిరునాళ్ల లో శరణుజొచ్చిన నిన్ను కాంచినాండే అతడా ఈ పరధ్యానకారణము ”. 

అని యానవాలు పట్టి యడుగగా వసంతసేన “అవును అనును. మటి యే యాపద కి 

శరణు( జొచ్చినదో ఎట్లు కావ(బడినదో - అది తెలియందాయెను. ఐనను అంతకు 

మునుపు రూపగుణములు చెవికెక్కి వలపు పుట్టించినవారు నాగానంద (ప్రియదర్శికా 

రత్నావశీ మాలతీమాధవాదులలో ఉద్బంధనము నుండియో ఘాతుక మృగము 

నుండియో రాక్షసినుండియో కావంబడుచు దాన వలపు మజఖీంత మనసున నాటుకొన్న 

సలుచెలువలు గలరు, శకుంతలయు తుమ్మెదకు భయపడినది, ఇటను అక్టేయగును. 

వివరము తెలియలేదు. ఖలులు తటుముటం దప్పించుకొని ఆతనియింట€ జొచ్చి 

తప్పించుకొన్నదే దానికి కాదు ఈ నిర్దేశము. తర్వాత సభిక ద్యూతకరుల బారి 
నుండి వనంతసేన యౌదార్యమున తప్పించుకొనుటకు తనయిల్లుచొచ్చి వచ్చిన 
సంవాహకు(డు (ప్రస్తావవశమున తాను చారుదత్తుని సంవాహక్రుండనని చారుదత్తుం 

బౌగడిన మాత్రకు అతనిని ఆదరించి కాపాడి ఆపొగ డ్తకు ఎంతయు తనిసి చారుదత్ల 

మనస్క_ మైపోయినది. కట్టు తప్పించుకొని ఆంపరాక వీథిలోంబడిన తన మదపు 

శేనుగును తన నౌకరు కర్ణపూరకు(డు కొట్టి పట్టి కట్టిన సాహసమును ఆదారిం 

టోవుచుండిన చారుద త్తుండు, చూచి మెచ్చుకొని తనకడ ఇనామిచ్చుటకు మజేమియు 
లేనందున తన జాజులవాసన్నపావారకమును వానికి ఇనాము ఈయంగా వాండు 

దానిం దెచ్చి తన దొరసానియైన వనంతఐనకు చూపగా, సమయాన అట్టి ఇనాము 

ఇచ్చువా(డు మజివ(ండగును, అత(డే యగు నని, వసంతసేన దానిని చారుదత్ర శేష 

మని, మునుష రోహసేనుం గప్పుమని రదనికా (భ్రాంతిచే తనమీదికి విసరినదే 
అన్ని గుర్తుపట్టి: తాను ఆసతో (గ్రహించి కప్పుకొని ప్రియాలింగనముం బోలె అనుభ 

వించుచు వానికి ఒండునగను పారితోషి కమిచ్చి పంపుచు = అత (డు చారుదత్తుండ్రు . 

MR-— C 
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ఎందుండియో ఈ వీథినే పో వుచున్నా6 డనయగా తటాలున మేడయెక్కి. అందుండి 

అతనిని చూప్తమేర దాయయువజకు చూచి తనిపినది. సంవాహకు(డు చారుద త్తుం 

(బ్రస్తావించి మెచ్చుకొనుటను కర్ణపూరకుండును ఆస్తే చారుదత్తుం (బ్రస్తానించి మెచ్చు 

కొనుటను విన్న వసంత సేనకు వీనులవిందై ఆతనిని మరల వీథిం బోవ గనుట 

కన్నులకు ఆమెతమై, (ప్రావారకము అల్లయానా.టి సాయంకాలమున అతడు 

చూపిన మయాదరమును జ ప్పి సేసి మనసునకు సుఖము(గూర్చి దాన 'దేహముంగప్పి 

కొనుట ఇపుడు తదాలింగన  సుఖముంబోలె గూర్చి ఆ యనురాగమును ఎంతయుం 

బెంచినది, 

మూ(డవ యంకములోని కన్నపు దొంగతనమునకు ఈ చారుదత్త వసంత 

సేనల యనురాగమను నాటక (ప్రధానాంగమునకు ఏమి సంబంధము * ఇందు వసంత 

సెనయిల్లడ సువర్గభాండము, దేనిం గొనిపోవ తాను మరల చారుదత్తు నింటికి 
రాందగియుండు ననుకొన్నదో అది, యీ కన్నపు దొంగతనమున దొంగిలించి కొని 
పోంబడినది. మజఠీ నాలవయంకమున అంతలో మరల పదివేల వరహాల వెల నగను 

పంపిన శకారునిపిలుపును బండిని చీకొ ట్టి ఏవపడి తజిమివేపినది వసంత సేన. మదనిక 

కైన నిష) యధనముగా శర్విలకుని క తనయిల్లు సేర్ప(బడి, మదనికదోధన 

వలననే న్యాస ప్రత్యర్పణముసేర చారుదత్తునికి తెలియకయే సువర్ణభాండము మరల 
వసంతసేన చేతికే వచ్చినది. ఇంక దానికోసమని తాను చారుద త్తుం జూడ? బోవ వీలు 

లేదు. మజి యెట్లుకే ఇంతలో అందులకు అనుకూ లమగునట్లుగా మై(తేయుండు తెచ్చి 
యిచ్చిన చారుద త్తు రత్నావళి తన చేతికి రాంగా దానింగూర్చి చారుద క్రునితో మాట 
లాడుటకు అని వసంతే నన సువర్ణభాండ ర త్నావళుల గుట్టు ఎటీంగినట్టిది  ఎంతోసంతో 

షముగా పంచమాంకమున ఉణుముల మెటుముల గాలుల సందె నీక్షటిలో జల్లులలో నే, 

చారుద కుని అభినరించును. సువర్ణభాండమునుఓడిన జూదగా(డని చమత్కార ముగా 

పలుకరించి ఆ చెలువ యతని విలక్షుంజేయును. మి రత్నహారముం బంసిన శౌండీరు( 

డని తాను సంతసించి వసంతసేన అతనిపై కామమును మనసున ఇముడ్చుకొనబేక 

పొరలించుకొనును. ఇ(క ఒక శణమైనను ఆ విరహమును తా పట్టంజాలకపోవును. 

పోయి ఆతనిం దరిసి పూలుచల్లి సుఖమడిగి కూరుచుండును. రత్నహారము జూదాన 

ఓడంబడినది. దానివెలయెంత యని మందహాన చమక్కారముతో తన చేటిచే 
అడిగించును. దానిని వెదకి పట్టువ అకు శక సువర్ణభాండ ముండసీలే అని శర్విలకుని 

వలన గొన్నదానిని చూప్పను, అంతట అట సందబును రత్నహారముం గూర్చెనది = 
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సువర్ణ భాండముం గూర్చినదియు నగు జూదపుటోటమి మాట ఉత్తదియని గుసగుసలు 

వోయి యొండొరులు నిజములు చెప్పుకొందురు. మలికిత మంతయు తీటీపోవును. 

వసంతసేనకు పక్కన చేటియు చారుద తునికి పక్కన మైశ్రేయు(డును తమ సాని 

స్వాములకు అవినయసంకోచము కలిగించుపాటివారు కారు, ఇ(కను సన్నిధివియోగ 

మేల* మరలనపుడు మబ్బుకమ్మి మెజుము తళుక్కని మింటిం బెనచికొనంగాః 

ఇ(క తమకము పట్టలేక వసంత సేనా చారుద ఈ తులు ఒండొరులను (పగాఢముగా తొలి 

యౌలింగనము చేసికొని, జల్లు తొడంగగానే 4 ఇంటిలోపలికి పోవుదురు. 

అది చారుదత్త వసంత సేనల 'ప్రధానళ్ళంగార ముయొక్క_ త తొలి పర్యవసానము. 

ఇట్లు ముగిసిన ఇందులోని కొన్ని యవాంతర విషయములు పరికింప( దగును, 

తొలియంకములో నే శకారుండు వసంతసేన తనకు దొరకక చారుద క్తునింటం 
దూజంగా దానిని తనకడకు చేర్చి నెయ్యము నెజపుమనియు లేకున్న తాను పగంగొని 

ఆ యిరువురిని చారుదత్త వసంత సేనలను ఏమేమో చేయంగలననియు బెదరించి 

పోయియున్నా(డనుట. శర్విలక మదనికల పెండ్తి మైనది. మటీ అదియైనతీలున వా 

రుభయులును వసంత సేనకు కృతజ్ఞులై ఆంతరంగికులై యుండవలసి ఏర్పడినది, తన 

పాదాలలో వాలి మొక్కిన మదనికను వసంత సేన అభీనందించుచుచే ఇంక సీవు గాదు 

నాపొదాలలో బాలవలసినది, వధువవై పోయిన సీపొదలరో తాను (వాల(దగును, 

అనగా తన మననులో లో(తున దాగియున్న చారుద త్తని మీది యనురాగమున 

నిమిడియున్న కులాంగనతా వాప్పికైన మెబిమెటి సూచిత మైనది. ఈ బృందములోని 

యావీర చోరుడు శర్వి లకు(డు తటాలున అప్పుడ తన మిత్రము ఆర కుడు నిష్మారణ 

ముగా సిద్దాదేశ ఖీతుండైన రాజుచే చెజిలో 'పెట్టంబడినా6 డని విని వానిని విడిపింప! 

బోవుటచే ఆ రాజపరివర్శన పితూరీదారులతో ఇందజును, చారుద ర్హుండును 

శదీయులును, వసంత సేనయు తదీయులును వారి (ప్రయత్నములన్నియుం గూడ 

ఈ తట్టుకు, రాజునకు ఎదిరికి చెందిననగుననియు వారు త దీయులలో హార్షముగా 

లీనులని లోలోపల (గహింస( బడుదురనియు తోచును. నాటక (పధానాంగమగు 

చారుదత్త వసంతసేనల కథతో ఈ పితూరీ యోగకేమమును ఇంక నొకపాటి 

సెన(గొనును. అనును చారుదత్తుండు కడపట శర్విలకునితో___మా యీివొందు 

పణయము . సీవు కూర్చిన దే ఎ ( సువర్షభాండముచే ఆ గ - ఉప) అని 
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ఆఅవ యంకము, పరివహణవిపర్యయమనునది ఈ నొాటకవస్తువునకు ఒక 
కీలుమేకు వంటిది. అంతవజకు కథ ఒకవిధముగా పైకి నడచుచున్నట్టిది ఇకను 
డిందికిని, క్రిందికి నడుచుచున్నట్టిది ఇక పైకిని పాజును, చారుదత్త వసంత 

సేనల కధ ఒక తీజున మెల్లగా మైకినడచి చారుదత్త చతుఃళశాలాభ్యంతరమున 
వారి * సత్ * సురతోత్సవ సుఖమున ముగియును. ఇంకను ఇందుండి వసంత సేన 

హత్టవంళకును చారుదత్త మరణదండన వంకకును పేరెము పాజాను. ఆర్యకుండు 
రాజు కా(గల(డను సిద్దాదేశము మెల్లగా పరి రాజు చెవిందాకి ఆంతట శంకింతు(డై న 

వానిచే కారాబద్దు(డై యున్న యార్యకు(డు తప్పించుకొని తనయిల్లుచేరి తన మి(తులం 

గలసికొనును, ఉజ్జయినీ రా జగును, 

ఈ యంకమున రెండు విషయములు ఉన్నవి.ఒకటి మృచ్చకటిం గూర్చి 

నది, దాని మహిమచే అది నాటకమునకు పేరైనది. మణీ యొకటి బండ్ల మాటు 
పాటు, దాని మహిమచే అది ఈయంకమునకు సేరెనది. 

చారుద త్తుని కొడుకు రోహసేను(డు (ప్రక్కయింటి పిల్లవాని బంగారు ఆట 

శకటికం జూచి అది కావలయునని మేడ్చి, చేటి, దానింబోనిది ఒక మట్టి శకటిక చేసి 

యీ+గా ఒల్లక మకురుదనము చేయుటను నిద్రలేచి శయా్యగార మునుండి వచ్చి ఇంటిలో 

అందటేకి స్వజనమువలె నై పోయిన వసంతసేన చూచి జాలిగొనును. ఆ బండి 

(ప్రస్తావముచే ఇంటి యప్పటి దారిద్యమునకు తనకు మనసు కళుక్కనును. పిల్లవానిని 
బుజ్జవించును. వాండు ఎవరీమె అన(గా రదనిక మీయమ్మరా అనును. వాడు కాదు 

ఫోం ఈమెకు ఒళ్ళే ౦తా నగలేనే అనును. పి బ్లవానిచే అమ్మ యనిపించుకొ నుటకును 

ఆదారిిద్యము మాపి వానికిని బంగారుబండి కలిగించుటకును వసంతసేన తన సువర్ణ 

భాండములను అబండిలో నింపి “నాయనా, ఇదిగోచూడు; మీయమ్మ నైతిని 
ఇందము. బంగారుబండి చేయించుకో” అని యిచ్చును. ఈ నగలు నాండు 

నమ్మకముతో(పింస చారుదత్తునిచేత ఇల్లడటైనవి. దొంగిలింప(బడి మరల 
వనంతసేన చేతికి చేరినవి. అందుండి మరల ఇట్లు ఈ బండిలోనికి వచ్చినవి. అవి 

మనకెందుకు వసంతకు చేర్చు అన్న చారుదత్తుని మాటలడి మైత్రేయుండు వానిం 
గొనీపోవుచు ఇంతలో చారుద తుండు ఫిర్యాదులో చిక్కుకొని విచారణలో నున్నా(డని 
చిని అక్కడికిపోయి శకారునితోడి జగడాన సంకనుండి అధికరణకుని ఎదుట 

పొరపాటున పడవేయ(గా అగపడి చారుద త్తునిపైకి ప్రబిలప్రతికూల సాక్ష్యమై వానిని" 
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కొరికి సగర ెంచురు, అట్లు వసంతసేన మృచ్చకటిం గూర్చిన ఆనగలు ఎంతపని 

చేసినవి అన్నట్లుగా తళ్ఞానకముగా నాటకమునకు కవి మృచ్చకటి ఆని ఆ వే రిడినాండు. 

ఇ(కను బండ్ల మాబుదల. ఆది న్యాయ్యముగా నే విశసనీయముగా నే ఏ 

యసాధారణతయు తోపకుండునళ్తే యున్నది. ముందు బయలు దేజీనబండి వర్ణ 

మానకు(డు తోలు చారుద త్తుని పెస్టెబండి. అది యింటి దిడ్డి వాకిటి చెంతకు వచ్చినది. 

వనంత సేన ఎక్క_వచ్చును అన్నాం. మణి వసంతే వన “ఉండు కొంచెము, 
నేను అలంకరించుకొని ముస్తాబయ్యెదను ” అన్నది, వర్భమానకు(డును, సరే నేనును 

బండిలో పఅపు మజచి వచ్చితిని, ఎడ్లు నిలనకున్న వి. బండితో నేపోయి దానిని 
'వేపికొని వచ్చెదను, అనీ పోయినా(డు. వసంతసేన తన కాంతుం గలిసికొనను 

పోవుట, తాను అలంకరించు చేర్పు గలజాతిది. రాత్రి నలకడలో పడుకలో తలరేంగి 
ఒళ్లునలిగి ఉన్నది. కావున ముస్తాబగు టకు కొంత యాలస్య మగుచున్నది, ముస్తాబు 

ఐనది. ఇంతలో స్థావరక చేటు(డు పుస్పకరండ జీర్ణో ద్యానమునకు శకారునికై తోలు 

కొనిపోవు బండిని అది దారియగుటచే దారిలో బండ్లు అడ్డముగా నిలిచియున్నందున చారు 
దత్తు నింటి పక్ష ద్వారముకడ నిలిపినాడు _ బండినేమి శబ్దము వినవచ్చినది. అదియు 
పెళ బండియే _ అడ్డమున్న బండ్లను తానే సాయపడి చక్రమువేసి తొలంగించి వత్త 

మన్ పోయినాండు. ఇంతలో వసంతసేన ముస్తాబై వచ్చినది, తెలియక ఆ సిద్ధముగా 
నున్న స్థావరక చేటుని బండిలో ఎక్కి. కూర్చుండి తలుపు వేసికొన్నది. స్థావరక 
చేటుడ్ దిండ్ల చక్రాల నన్నిటిని కదలించి (తిప్పి ఆలసివచ్చినా(డు. తన బండిని 
కదలించినాండు. ఆది రవంతబరువుగా నున్నట్లు తోంచినది. తాను అలసిపోయి 

నందున అట్లు తోంయచున్నది అని సమాధానపడినాండు. అప్పుడే *“ఆర్యకుండు 
కౌరాగారము నుండి తప్పించుకొన్నాడు. జాగతగా కనిపట్టు(డు | అని యటఅప్పలు 
వీధిలో సంభ్రమము ఎక్కువ కాం జొచ్చినది. అందుల స్థానరకు(డు ఎడ్లను 
త్వరగా తోల( గడంగి నాండు. ఇది యొక మాణుపాటు. వసంతశే సన శకా వని 
బండిరో ఎక్కు_ట ఐనది, 

ఆ తప్పించుకొన్న యార్యకు (డు ఒంటికాల అరతెగిన నంకెల గలగల 
యనుచుండ(గా ఎవరైన చూతురో అని దాపుననున్న చారుద తృునింటం జొచ్చి దాగి 
మెల్ల 0గా ద్డ్డి వాకిటికడకు పోయి" అక్కడ అప్పటికి నదిగా చేర వచ్చిన నర్ధమానకుని 
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బండిలో వెనుకనుండి ఎక్కీనా(డు. ఎద్దులమీంద కన్నుంచినవా(డు, సంకెల గల్లుతో 

ఆర్యకు(డు వెనుకతట్టు బండిలో ఎక్కి. కూర్చుండ(గా ఆగల్లు వసంతసేన కాలి 

యందెల గల్లు అనుకొని; సరి ఆమె ఎక్కి ఐనదని కదలించి తోలుకొని పోయినాడు, 

ఇది రెండవ మాజుపాటు. ఆర్యకు(డు చారుద త్తు బండిలో ఎక్కుట ఐనది. 

తర్వాత దారిలో వర్థమానకుని బండి ఏరకుండు చందనకుండు అను ఠాణా 

దారులచే అటకౌయింపంబడినది. అందు వీరకు(డు కర్క-_శు(డు చందనకు(డును 

కర్మ_కు(డై నను స్థానాన కాలాన ఉదారు(డు మృదువును కాగలడు. వారు ఎవరిదిరా 

బండి అందులో ఎవరున్నారురా అన్నందులకు చారుదత్తునిది అందు వసంతసేన 

యున్నది పుష్ప కరండమునకు చారుదత్తుని కడకు పోవుచున్నది. అని చెప్పినాండు 

వర్గమానకు(డు. ఇరుప్పురును ఉజ్జయినీ పౌరాగ్రేసరులు. చారుదత్తుం. డెల్లరకు 

పూజ్యుడు; చందనకుని కెంతయు ఆతనియందు గౌరవము, వా(డు వీరకుని 

ఉండరా యని తాను ఎక్కి లోపల సోదా చూచినా(డు. వనంతసేన లేదు. ఎవనిం 

గనిపట్టను తమ సంభమమో ఆయార్యకు(డు అందున్నా(డు = చందనకుని శరణు 

అని బశిమాలుకొన్నా(డు. అతడు మనసున రాజ పరివర్తన పితూరీదార్హవై పక్ష 
పాశము గలవాడు. ఆర్యకుని మితమును. తాను అతనికి అభయమిచ్చి, దిగి 

బండి తలుపుమూసినాడు. వీరకుండు నేనును ఎక్కి చూచెదను అన్నాండు. చారు 
ద తుని ఎజుంగవటరా వానిబండి. అందు వసంతసేన ఉన్నది. వసంతసేనను 
ఎజు(గవా? నేను నీతోడివాడను ఎక్కిచూచి మైనది. దానిని పోనీందగును అని 
యనుచుంటినే మరల సీవు చూచుట _ సాటివాండ నగునామాటను పొటింపమిగదా - 

అని వానిని నిరోధించి జగడమాడి కూల(దన్నినా(డు. వాడు కచ్చేరిలో చెప్పెదనసి 
పోయినాడు. బండి దాంటిపోయినది. వర్థమానకునితో అన్నా(డు; దారిలో మతేవ్వ 

నను సోదాచూడవ త్రురేని ఠాణాల నాయకులు వీరక చందనకులు ఇరువురు చూచి 

దానికి గుర్తు ఇందమని వసంతసేన చేతికి రహదారి యిచ్చినారని చెప్పుమన్నాండు. 
మజీ వర్భమానకునికి తన బండిలో నున్నవా( డార్యకుండను మతి మొదటి నుండియు 
లేదు. వసంతసేన యనియే తలంచినా(డు. ఆటకాయింప్ప సోదాలో ఆర్యక చందనక 

భాషితములు జనాంతికములు మణి యితరులకు ఏన(బడినట్లుగా 6 (గహీంపల 

గూడనివి. కావున తో(టలో చారుదత్తుడు చూచి గింపువలకు ఆర్యకుని సంగతి 
ర్రమానకు(డు ఎకు గడు 
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స్థావరక చేటుని బండికి, శకారునిది రాజు మజందిది యని ఆటంకము 

కలుగకయే పోయియుండును, దానికి సోదా (ప్రసక్తి అగపడలేదు. 

మణి గంతవ్యదేశమైన పుష్పకరండమునకు వెనుక బయలుదేతీన వర్ధమాన 
కుడు ముందును, ముందు బయలుదేరిన సావరకుండు వెనుకను చేరినారే అరెట్లు 
పొన(గును, విశేషముగా వర్థమానకునికి బండికి దారిలో పోలీసుల యటకాయింపు 

వలని జాగును కలిగినదే* ఇట్లు కా(దోలును. 

దారిలో బండ్లు జనుల సందడి అందందు అడ్డపడి నానిం దప్పించుకొనుట కైన 

జాగు కలిగించుననుట స్థావర క చేటుని మాటలవలనను, “అలేలే గామలుఆ, ఓశలధ 

ఓశలధ? అను నఅపుల వలనను తెలియుచున్నది, ఇంకను చారుద త్తుండు ఎన్నియో 

అలస్యకారణములు VI1-2 లో సూచన చేసినాడు. వానిం దప్పించుకొనిపోవ జాగు 

ఉభయులకు కలుగునదే ఐనను వర్గమానకు(డు చారుద త సేవా తత్స రుడు. ఆలస్యము 

తప్పింప అడ్డదారులు డగ్గజు సందలు దూజి ఎట్లో ముందు చేరినాడు. స్టావరక 

చేటుండు మెల్ల మెల్లగా నే పోవుచు ఓరోరి బండోడ వగలమారి బండోడం ” బోని 

పాటలు ఆలాపించుకొనుచు ఈలలువేసికొనుచు మిడియెండకు రస్తాయోరల చెట్ల 

సీడలలో ఆ(గుచు మరల సాంగుచు మట్టమధ్యాహ్న మునకు చేరినా( డనుకొనందగును. 

పుష్ప కరండకోద్యానము ఊరిజనమునకు ఉమ్మడియైన సర్కారుతో6౦ట. అయినను 
అందులోనికి గొప్పవారు పోయి కాల శేసము చేయుచుందురు. అందు చారుదళ్తుని 
వాడుక తట్టు అనియు, శకారునివాడుక తట్టు అనియు వారిపేరులతో నే వ్యవహరింపం 
దగు వాడుక (ప్రదేశములు౦డును. కావున అట చారుదత్త శకారులు ఒండొరులను 

పరికింసరు, ఎవరిచోటవారే అని యనుకొనందగును, 

ఈ బండ్ల మాటుపాటున ఆర్యకుండు చారుద తుం జేరి యాతని 'స్నేహోశీస్సుం 
బొంది, ఆ బండిలోనే తదనుమకమున బాంధపులం గూడ బోయినాండు. చారు 

దత్తుని యీ కృత్యము రాజునకు ఎంతయు ఆపియమైనది. తాను ఈ యార్యక 

సమాగమపు సంబంధమున, తనకు గొంతులోనే మెదలుచున్న దైనను వసంత సేన 
సంగతియేమి యన్న ప్రశ్నను జనాంతికముగానేని వర్ధ్థమానకు నడుగండు. ఆత్మ 
గతముగానేని యనుకొనలేదు. ఇల్లు చేరవలయునను తొందకయు, అక్కడ విచా 
రించుకొందమన్న యోరుపును నహాంలచి అప్పుడు (పియురాలిం దలయుకొని 

ఉత్కంఠతో తరలినా(డు. 



24 మృచ క్ టిక మ. ఉహోద్దాతము 

అశ్తే వసంతసేన దెవికముగా శకారునికి ఆతోటలోనే అగ్గమైనది తక్ 

సాన్నీధ్యమున పకా ద్రేకము అతనికిని మసనపష్న రో+తయు భయమును వసంత పేనకును 
కలిగినవి. వాడు ఆపెం దజీయుటయు ఆపె వానిని కాలం దన్నుటయు జరిగినవి, 

ఆపె విటుని గుడ్డ కొన పట్టుకొని శరణమగు మని (పార్టించినది. వాండు విటుని 

ఆపెను మెడనులిమి చంప్పమనును. “ఈ నగరానికే భూషణము, పిన్నది? స్తీ - 
డీనిం జంపుదునా * ఏమిచ్చినను చంపను” అనును అత(డు. అంతట చేటుని, 

తన బానిసగదా యని ఆ చెలువం జంపుమనును. వాండు సీపు నన్ను చంపినను నేను 
ఆపని చేయను, ససేమిరా _ అని పరువెక్తును. ఆంత తానే పూమకొని కాసె వీగించు 
కొనగా విటు(డు ఏమీ నాయెదురుగా ఆసపెను చంపెదవా అని వాని మెడపషట్టి గుంజగా 

(క్రిందపడిలేచి, నే నూరక అన్నామగాని, చంపుదునా అని, నీవు ఉన్న ఈపె సిగ్గుపడు 
చున్నది. వీవు పోయి పరువెత్తిపోయిన చేటుని వెదకితెమ్ము అన్నాండు. ఆశ్లే సిగ్గగు 
నేమో బోగముది అని అతడును వసంత సేవను తన న్యాసముగా చూచుకొమ్మవిః 

తరలి దాంగి పొంచి చూచి వాండు పిల్లా పిల్లా రావే అనుటం గాంచి ఫర్వాలేదు 
కామియైనాండులే అనుకొని పోవును. ఈ యొంటి పాటున మరల వాండు వసంతను 
బతిమాల(గాా ఆపె తీయమామిడిని మాని మోదుగును తాంకుదునా అని తిరస్క 

రింప(గా చారుద త్తునే వాపోవు నాపెను మెడనులిమి చంపినా(డు, విటుండు పాపము 
వాని మాటను నమ్మినా(డు, తర్వాత నచ్చి చూచి యేడ్చి శకారునిసేవ మానుకొని 

పోయినాండు, 

శకళొరు(డును చారుద తుని మీంద దార్మిద్యుముచే వసంత'సేనను పుస్పకరండము 

నకు తెచ్చి నగలు సెజుకక్తొని గొంతుపిసికి చంపినాండనీ ఫిర్యాదు చేయును. అధిక 
రణికుండు తాను ఫిర్యాదును పట్టను అనంగా శకారుండు తన బావతో చెస్పుదునని 
బెదరించును, ఆంతట ఆతడు ఫిర్యాదును [గహించును. చారుదత్తుం బిలిపించి 
యడుగ(గా తానది ఏమియు ఎజు(గనని చారుద శ్తుండు అన్నాండు, అధికరణికుండు 
చారుదత్తుని శీలక్యాతిని బట్టి రవంత పక్షపాతము గొన్నను వసంతసేన చారుదత్తుని 
బండిలో పోవుచుండంగా తాను చూచిత్రి సన్న రాణాదారు వీరకుని సాక్ష్యమును, 
వాండే అప్పడు ఆపుష్పకరండమునకు పోయి తనిఖీ ,చూచివచ్చి అక్కడ కుక్కలు 
నక్కలు పెజ్కి తినుచున్న యొక స్త్రీ శవము ఉన్నదని చెప్పినమాట యాప్రతికూల 
సాక్ష్యమును బలపతిచినది. ఇంత లోవచ్చి ళకారునితో తప్పుడు ఫిర్యాదని జగడమాడి , 
కొట్టాడిన మై(త్రేయుని సంకనుండి వసంతసేన సువర్షభాండము జాజి అధి కరణికుని 
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ఎదుటపడి పట్టువడ(గా దాన చారుద త్తునిపై ఫిర్యాదు గట్టిగా రుజువై నది. చారు 

దత్తుడు కానేమేని వివరములు చెప్ప(బూనిన, ఆర్యకుని సంగతి బయటవడుననీయు 

-డగలం గూర్చిన తన మాటలు దారి ద్య దోషముక నమ్మ(బడవ నుపరువునకు వెలితియగు 

ననియుసు గబ్బిగా నోరుమూసికొనియుండి శకారుని మాత్రము దూషించి రాజు ధర్మ 
శాస్త్రమును పాలింపలేదని రాజును శపించి చండాలురకు చంప నప్పగింప(బడినాండు. 

దశమాంకమున చారుద క్తుండు వీథులలో వధకు కొనిపో(బడుట ఎంతయో 

జాలీ గొల్పును; చూపజు తలలు వంచుకొని, కన్నుల నీరుకార్తురు. వీధిలో స్టావరక 
చేటు(డు ప్రాణమునకు తెగి మేడమీందినుండి దూకి తాను కంటికి తోగన్న నిజముచెప్పి 
చారుదత్తుం దప్పి ంప( బ్రయత్నించుటబయు. మైత్రేయుడు చారుదత్తునికై (ప్రాణము 
వదలనుం కించుటయు ఎంతయు శ్రాఘ్యము. చండాలురును రాజొజ్జయని చారుద తుం 

జింపుఐ నేబవే రుముగాని మాకెంతయు దుఃఖాన మనసుకరలగి పాజుచున్న దనుటయు 

(పకంసనీయమే. 

చారువ త్తులిచంప్పప్రయత్నము  విసివించునంత దీర్భముకా(గా? అప్పటికి 
వసంత సేనయే (బ్రదికి లేచివచ్చి యగపడి చారుదత్తుం గాణినేది, ధూతయు నిప్పులం 
దిడ నీయక ఆ(పలడినది. 

అప్పుడే రాజుం జంపి కొ త్తరాజు ఈ వర్శముచే ఉపకృతు(డు ఈ వర్గమునకు 
అనుకూలు(డు వచ్చినాడు. అన్నివిధముల నిర్వహణము మంగళాంత మైనది. అందు 

శరారుసి చామదత్త పొద్మాకౌంతుని ఉపకారహతుం జేసి ఐతండు విడిచిపెట్టుటయు 

ఎంతేని కొనియాడ. దగినది. 

(ప ధానకథతో ఆంతరక థకు "పెనంగనవ 

(ససావనలోని కథానూచనలోని “ వ్యవహారదుష్టతాం ? అనుటయందే రాజ్యాన 
పరిపాలన సరిగా లేదని సూచించినాండు. మజీయు స్యూతధారు(డు జూర్జకవృద్ధుని 
పాలకరాజుచే కోయింతునని ఆతని యధార్మికతన్స కొండీండ్ర విస్త్పటను సూచించి 

నాండు. (పొద్దు (క్రుంకి చీకటి వడ(గానే నగరవీధులలో శాంతియు మంచియు లేక గణికలు 
విటులు చేటులు రాజవల్ల భులు విశృంఖలముగా తిరుగాడుదుందురు. వసంతసేనం దబు 
ముటంటోని సోకరికనములు "పేద బ్రాహ్మణులను ఎవెదికులను హేళనముచేసి వేధించుటలు 

ఇట్టి వన్నియు నుండునని తెలుప(బడినది. జూదమును ఆడుటలోను ఆడించుటలో ను 

MR -- D 
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సర్కారువారును షరీకు అని ఆంపులేని వాంపీరిజగదాలలో తెలియవచ్చుచున్నది. అస్లే 
కన్నపు దొంగతనాలును. దేశాన పాలనయందు జనులకు అతృస్పి కలిగి ఉన్నది. 
కావున ఎవ(డో సిద్దుండు గోపాలబాలకు(డు రాజు కాంగలండని ఆదేశించినాడు అని 
లోలోపల రహస్యముగా గోపాలబాలకవర్గ మని జనులలో క్రింది మెట్టునుండి పై 
మెబట్టువజకు ఏర్పడి పితూరీ రాజదొడంగినది _ ఈ విషయము దరిద్రచారుర త మున 
లేదు _ భదకు(డు కల్పించి ఇందు ప్రధానకధతో చాల నేర్చుగానే పెన(చి అల్లి నాండు. 
ఐనను (ప్రధానకథా (ప్రాధాన్యమును డిందనీక ఈయంగ కథయు చక్కగానే "వెలుంగు 

నట్లు అల్లి నాడు, 

ఇందు లెక్కకువచ్చు పాత్రములు గోపాలబాలకు( డార్యకు(డు, శ ర్విలకు(డు, 

చందనకు6డు, దర్జురకుండు; శకారుని విటుడు. ఆర్యకుండు గొల్ల యైనను దైవము 
ఆతనిని వెదకి పైకి ఎత్తినదన(గా వానిలో ఏవో రూపగుణాది విశేషములు ఉన్న 
ననియే. శర్విలకు(డు వాని మిత్రము. పితూరి నాయకుండు, చెడిన బావ(డు, కన్నపు 
దొంగతనమును విద్యగా నేర్చినాండు; బోగము మదనికను వలచి వెలయిచ్చి 
న్వతంత్రంజెసి తనకు భార్య కావించుకొన్నాండు. తనకు: దగిన రాజ్యాపరక్తులనెల్ల 
ఒక (ప్రోగుచేసినాండు. శర్వీలకుండు మదనికతోను దాన వసంతసేనతోను అట్ల మ్ల 
చారుద శ్తునితోను లంకెపడినవా(డైనా(డు. చారుదత్తమిత్రము రేభిలక భావుండు వానికిని 
ప్రియమిత్రము విస్రంభస్థానము. దర్జురకు(డు వట్టి రాలుగాయ. వాని వొక్కల చివు 
కుడుడ కే రీయము అసింహాసన రాజ్యమైన జూదమునుండి వాం డెక్లట్లు ఆగతికి వచ్చి 
నాండో తెలుపును. సభికునితో బెడిసి పితూరివంకకు పోవును, కారుని విటుండు 
శకారుని మూర్భతకును |క్రౌర్యమునకును ఏవపడి ఆ రాజవల్లభునితో బెడిసి పితూరిలో 
చేరును. ఉన్న రాజు రాజ్యమునందలి జనుల యపరాగమును పితూరి లోలోవల 
దొజం దోడంగుటయు (ప్రసావననుండి సూచిత మగుచున్నది. రెండవ యంకమున 

దర్జురకుండు అటు నడచినాండు. మూండవ యంకప్ప _వెణిక రేభిలక భావుండు ఆర్య 
చారుదత్స మీత్రము; శర్విలకునికిని మిత్రము, నాలవ యంకమున మదనికం గొని 

పోవుచు శర్వీలకుండు పాలకునిచే ఆర్యకుండు బంధింపంబడినాండని విని మదనికను 
రేభిలకు నిల్ల సేర్పించి తాను వాని విడిపించు 'ప్రయత్నములకు పోవును. ఆఅవ 
యంకమున ఆ ప్రయత్నము నెగ్గి ఆర కకు(డు సంకెల పగుల గొట్టుకొనివచ్చి చారు 
దత్తు దిండియెక్కీ  చారుదత 'వసంతసేనల పేరున పోలీనుస్తోదాలో తప్పించుకొని 
చారుదత్తుం గలసికొని అత్యంత కృతజ్ఞు(డై ఆశీస్సు పొంది ఇంటికిం బోవును. అట్లు 
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వానిని దిండిలో తప్పించుకొననిచ్చిన చందనకు(డు ఆర్యకపూర్వ్ణమిక్రు(డే పోయి 

ఆర్యకుం గూడును. ఇదెల్ల ఆజే డంకముల వృత్తము. ఎనిమిదిలోను శకారుని విటు(డు 
శకారునివిడిచి పితూరినాయకుం గలయును. తొమ్మిదవ పిర్యాదంకమున చారుదత్తుండు 
ఆర్యకునికి అపకారము కలుగునేమో అని తన కనుకూలము కొంగల సాక్ష్య పివరములను 

వేనిని చెప్పక మూంగగా నుండెను. పదవ యంకమున పాలక వధతో పితూరి నెగ్గి 

[కొ త్తరాజు, (కొత్త యెర్పాట్లు కౌవింప(గా నాటకనస్తువు చక్కని శుభావసానముం 

టోందును, ఇట్టిది _ప్రధానవస్తువునకును అప్రధాన వస్తువునకును కవి కూర్చిన 

సమ్మేళనము. 

కామసూూత నాగరకనవృత్స వెశికాది 

నాటకకవి (ప్రస్తావనలో తన్నుం గూర్చి చెప్పుచో __ 

64 పధితః శూ దకః 000 6600 కలాం వైశికీం జ్రాత్వా” అన్నాడు. ఇందు 

నాయికయు వేశ్య, కావున వాత్స్యాయన .నెశికొది (ప్రకరణమునుండి ఇది యుడా 

హరింప6దగును. 

IV. నాగరకవృత్త (పకరణమ్, 

1. గృహీత విద్యః (ప్రతి గ వాజయ( కోయ నిశ్వేళాధిగ తెర రన్వయాగ తె రు 

భయైర్వా గార్హస్థ్య మధిగమ్య నాగరకవృత్సం వర్తేత __ నాయకః, 

16. స (పాశ! రుష్టాయ కృతనియత కృత్యః, గృహీతద న్నృధావనః మాతయా 
అను లేపనం ధూపం ( సజమితి నృహీత్వా, దత్వా నిక్ష సిక్సక మల కృకంచ, దృష్ట్వా 
౬2_ద ర్మే ముఖమ్, గృ హీత ముఖ వాసశౌ మూలక కార్యా ణ్యనులి స్పై చేత్, 

వాక క క 5 దా కన్ ఇవు ల 04 ns BC ఇనుగ కటి గ 

22, పదోపేచ... ,..... 

24, తేదీ... ఇతర త 

an, 

25, ఆగ కౌ నాం (ఆభిసారిశాణాం) మనోవా ౨ రాలా పై రుపవారెళ్ళు... 

వర ర (పమృపష్రనేపథ్యానాం దురి క నాభిసారిశాణాం స్వయ మేవ పునర్మణ్ణనమ్, 

మక జ సేవవా పరిచరణమ్. , oo 
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89. 

£0. 

మృచ్చకటికమ్.._ఉపోద్దా తము 
ఖు 

షీతేన ఊద్యాననమనం వ్యాఖ్యాత మ్.., - 

పూర్యాహ్హ ఏవ స్వలంకృతా స్తురగాధిభాథా జేశ్యాఖిఖసవా పరిచారశాను 

గతా గచ్చేయుః; దెవాసికీంచ య్మాతాం త తె) వానుభూ య, man 659 

as ౪54 అనుకూలేశ్చ చేష్టి తెః కాలంగమయి త్వా ఆపరా కై గృహీాళ 

_ తదుద్యానోపభోగ చివ్నో స్త స ధవ (ప త్య్యావజేయుః, (ఉవళోగ చి హ్నాః _ 

46. 

నసుమ 'సబక కిసలయాదిఖిః ౭9 శీరకి క కోపు కృతేః_ ఇతి) . 

సీకచేశవిద్య స్తు క్రీడానకో విశ్వాస్యళ్చ విదూపుకః వెహానికోవా, (42... 

జేశే నోహ్యైంచ వివిధేన హాసే న చరతీతి వెవోసికః _ ఇత్యుభయనామాం) 

వె శికాధికరణమ్ -1 

1. 

6, 

వేశ్యా... 0, 

నిత్య నులజొ్క్క_రయోగినీ రాజమార్తాకలోకిసీ దృశ్వమౌా నా న వాతీవివృ తా 

తే ప్రత్ పణ్యసథర్మ త్వాత్ . (తికి (పకటం పణ్యామపీ న శాఘనీయం 

భవతి, ) 

జీశ్యయా గమ్య'స్య లఅత్నేణమ్, 

10, 

11l. 

"కేవలార్థా స్త మో గమ్యాః, స్వతే న్మః, వూ ర్వేవయని వర్శమౌానః, 

విత వాళ, ఆఅపరోక్ను వృత్రిః, అధిక రణచాక్కా అకృచ్చాాధిగతవిత్తః, 

సన్నతాయఖ నుభగమౌన్సీ శ్లాఘనకః, స్వ వర స్తా్యగీ జావ ప్రమాణః, 

విత్తావమానీ, సవిత, ఏక పుత్రః 20,0 (కేవల; (వ్రీతిరహితో ఒఒర్థః 

కుభ్యః ఇతి, ప్రీతియళోఒఒక్థా శ్చ రతియళనీ అర్థః (ప్రయోజనం యెభ్యో 

౭_ర ర స్వ్వానుషడ్రైక స్వత వః సరుష్యపకాయ త, ఆపరోకూ (పత్య మా, 

న చేశాన ర వృత్తి రీవనం యస్య, అధికరణ వాకా ఆఅధ్యకుః, యోా౭2_ రాధి 

శాశీ2 ధికృతః సోజుర్భదః _ - దైవ పమౌణ;। భాగ్యకుయేణ కీయ వే నోప 

భో గేన సంపడితీ మన్య మాన బహుద డాళలివిత్తావమౌానీ కుఅసమం (దవ్య మిత్య 

మన్యమౌానో దదాళి, 

పీతి యళో2_స్థాన్సు గణతో౭_ధిగ మవ్యాః, (యరో గుణవద్భ్య ఏవ పీతి 

ర్యశళ్చ భవతి, 
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తశాయక గురూ, 

12. 

18. 

15, 

LT, 

మవహోకులీనో విద్యా సర్వ సమయజ్ఞ ౩ 000 వాన్నీ, (పగల్భః; =. 4 

మహో త్సాహో దృఢభ కిక అనసూయక త్యాగీ, మి త్రవర్సీలః, ఘటా 
గోపీ స పీకుణక సమాజ నమస ర్రడడన నీతో నిరుజిక.అ += (పూణవాకా, 

అమద్య పః, వృపో, మైత్తంః, స్త్రీ కాం (పవ కేతా, లాలయితా, న ఛాసాం 

వశః, స్వత నవృత్తి, రనిష్టుకోవ నీ ర్య్యాగు, రనవళజ్క్హీ చేతి నాయక 

గురక క, 

((పగల్భః = (పతీభావాకా, దృఢభ క్రిః = దృఢ _ సీసీ న హారి దా 

రాగ8, అనునూయక।ః = త సూవాజా, (పేక్షణకం నటాడిదర్శనమ్, సమస్య 

[క్రీడా సంభూయ (క్రీడా (పాణ వాకా = బలవాకా, ఆమద్య పః _ ఆర్జాత్ 

(బావ్మాణక, వృష! = వ్యవాయ (= మెథున్ర శ్నేమః, మెత్త? = = కరు 

ఇకా వొక, అనవళజ్ట్రే_ = నికశణీ,_ ఆరమ్మచాకా, (పకోకృత (ం రా క 

జేశేన తాసాం సముదాబాశేస్థాపనమ్స, 

నాయికా గుణా; _ 

రూప యావన అత్నణ మొౌధుర్యయో! సీ, గు ణేవ్యనుర కా న కథా 

శ్రమ (పీతి సంయోగశీలా, సిరమతి, శేకజాతీయా, వి శేహిర్డినీ, నిక్య 

మకదర్యవృ త్రీః, గోపీ కలాపియా చేతి నాయిశాగుణా:, 

(అతణం _ సాభాగ్యాదినూచకమ్, (పీతీసంయోగ శీలా (వీత్మిగవాణం 

బావ్యాసంయో౫ నివృత్యర్థమ్, రతి సంభోగ శీ లేత్యర్తః, స్ట్రమతిః కర ర్య 

మితి నిశ్చిళ్య అన్యథా నకరోతి, వీకజాతీయా ఏకపకార్కా న మాయా 
వినీ, విశేసారినీ నయర క చనవ స్తుని రమతే, అకదర్గవ్న తిః _ అత 
వృత్త తృనురో సేన ఆర స రస్నా కడర్యవృ త్రి ల సా న యస (లాపీ శే 

కదాచిత్ ఇత్యావా 'నిత్యమిళి ;) 
షౌ 

బుద్ధి భీలాఇచార్య ఆర్హవం, కృతజ్ఞ తౌ దీర సృదూరదర్శిత్వమ్, ఆవిసం వా 

దితా, చేళళాలజ్ఞ శా, నాగ రకా, జ్ర చై చ్యోతివోస ఎకున్య పరి వాడ 

కోధలోభ స్తమ్భు చాపలవర్ణ నమ్, పూ ర్యా ఫిభాషి తా, శామనూ శే 

కాళలమ్, ,.. సాధారణగుణా:, 

రః. ధర్మః యశః 4, ధన్య ఆ 2 (పీతి? ఆం. (లాగ! స్వాభా నిక 
ఉకర్చన్న!, ధర్మః అకెఖ్బనవిద్వద్భాంవ్మా కాళి గమశాళ్ , =. ధన్య తా 



మృచ్చక టికమ్.... ఉప స్హైతిము 

పుణ్య వానయం, ఆళో2_స్య నంయో గాల్ కీరఫీయావాం భవిష్యామి, 

యక ఏప గుణవాకా కులీనో ధనవాకా రూపవా౪ళ్చ, ++ సొతే త్యం 

నిత్యసావా చర్యమ్, ఇచ ళ కశ 5 జ జీ 

21. ఊపనిమ న్తి) తాఒపి గమ్యేన సావహాసా న్యపతీజానీయాత్ , ఫురుసాణాం 

సులఫావమాని త్వాత్ , ae $ 99 6000704 

24. సమ్మావి తేన చ సవా విటపురోగాం ప్రీతిం యోజయేల్ , 

అకక చ సస టప చు సభ చ తిక ది చుక కి నా కఠి ఏ6 శిశు శ చా శిత ఇక ధా ఇకిడ క ఇ ఇ 6 ౭6 ఇ ఉరి దక 

ఇవ సక శ వివ ఉగ జ ణం ఇచ కణ తాలి ది క వ గబ జ నిజ పి ప కక | శి థం 

గ మ్యేన నవాసంసృృషైై రజ్జయే క్త తం తతః పరమ్, 

i. 1. సంయుకా నాయకేనత ద్రజ్జైనార్భ మేక బారిణీ వృత్తే తే మనుతి ప్పేశ్. 

2, సజ్యయేక్ నతు సజేల్ , స కృవచ్చవిచేమైత ఇలి నే ఫో క్స్ $4 

(స లాయే దితి. మద్ద స్తే _ పయోజకవ్యాపాశే శద, వతు'సస జేత్ 

స్వయం సశాస్యాత్ .) 

౭న భక పని కార ధిద కధ ఇక కక థి 2 త శకి దిబు లా ఫి 4 ని దాహ భిఉణ ఇ 

౭2 ల బక కన భార జర న వం ఇఆభిది ఇ గి ను షట చి చా 685 ఇవి ఇఇ 5 టక కటి 

మటియు = మృచ్చకటిలో 

(ప్రస్తావన (శ్ర 

షో, ఆన న్రివూర్యాం ద్విజ సౌర్భ వాహో 

యువాదరిదః శిల 'చారుద శ్ర! 

గుణానుర కా గణిశావతస్య 
wr. 

వస న శోబేవ వస నేనా 
ww | pa 

తయోరిదం సర్సురతోత్స వా కయం 

త్పురతోత్సవాశ్రయం ' అని అట్లు దానిని (ప్రధాసముచేయట చేతను; మొదటీ 

యంకమందలి మధుకరికాపల్ల వకాది చేటులతో వసంతసేన చారుదత్తు నభిసరిం 



వాత్స్యాయన నాగరక వెశికాది 8] 

చుట నట్లు చెప్పుటిచేతను, “నృత్సప్రయాగవిశదొ చరణౌక్షిపన్ని ? 1-87 ఇత్యాది 
చేతను, * .... విటజన నఖఘట్టితేవ వీణా? 1-24, “తరుణజన సహాయ ల్చిన్త క్ట 
శాం వేశవాసః ఇత్యాది. 1- 81. “వాప్యాం ... . జనం వేళ్యాసి సర్వంభజ * 1-82. 

“గుణః ఖలు అనురాగన్య కారణం, న బలాత్కారః” ఇత్యాది వనంత సేన భాషి 

తము లెల్లను, “రత్నం రళ్నేన సబ్షిచ్చతే* మొదలగు విటభాషితము లెల్లను. రాజి 

నల్ల భు(డు రాష్ట్రాయుండు వెంటబడి తిరస్మంస(బడుటయు, చారుదత్త వసంతే 

సమాగమము సర్వమును, వెన్నెలలో తానే తోడుగా చారుదత్తుండు వసం సేనను 

ఇంట వదలి మరలుటయు, రెండవ యంకమున వసంతవిరాళి వృత్తము సర్వమును, 

నాలవ యంకము సర్వమును. ఐదవ యంకప్ప దుర్షినాఖి సరణసత్సురతోత్సవాది 
సర్వమును. ఆజవ యంకమున చీకటితో తోంటకు పోయిన చారుదత్తునిం గలసికొను 
టకు అతని యేర్పాటు మేరకు వసంతసేన తగినట్లు సొగసు చేసికొని బయలు 

దేరుటయు ౬ ఈ సర్వమును వాత్స్యాయన శాస్త్ర వై (కొరికి అద్భుతో దాహరణము, 

అత్యంతము హృదయంగమము. 1౫% లో వేళ్యామాత భాషితములును వృత్తమును; 

వసంత'సేనం గూర్చిన చారుదత్తు మాటలును ౫ లో అతని వసంతం గూర్చిన 

యేడ్పును అమే, మజశియు al న సాదోసకూట కపటానృత _ ఇత్యాది శ్ర శోకమును. 

V1 లో “హా వసన సేనే, దాక్షిణో్యోదకవాహినీ * ఇత్యాది క్లోకమును వేశ్యా వృత్త 
రహస్యములతో నిండియున్నవి, మన్లినాధుండో జయమంగళు(డో వ్యాఖ్యానింస6 

దగినవి, మతి మంచి వాఖ్యం బడసినవి కావు, 

ఈ నాటకమున కవి చెస్పిన వైశిక వృత్తము, శర్విలకుండు మదనికను 

దొరసానికి నిష్క9య ధనమిచ్చి, విడిపించి, వధూకరింపించుకొనుటయు, అది 

లోకాన చెల్లుబడి యగుటయు, అన్తే వసంతసేన చారుదత్త యోగమున కులపాలికా 

త్వముం “గోరుటయు, కొత్రరాజు దానినే, వధూత మును అవగుంరనమును 

ఒసంగుటయు, వారి యనురాగము సామాన్య ఎెశిక మార్గమునం (దిన ర్తిల్లకుండు 

టయు, త ద్వధూత్వపర్యవసాయిగా నడచుటయు శూదకుని (ప్రతిభా కల్పన, ఒక 

వేళ ఇదియొకపాటి యెందేని జరిగిన దాని యనుకరణమగునా * కాదని తోయను. 

సర్వము కవి కల్పనయ యగును, ఒక్కింత భాసుని సూచనలుండు నేమో, 

వేశ్యామాత వెశికమున ఇంటి పెద్ద, చేట చేటికలు బానిసలు స్వేచ్భాపొరులు 
కారు, కూతులును నాయికలు అమ్మకు పరాధీనలు 1-12, మాత్రావినా నక్జ్బీతీ 



ఖి2 మృచ్చక టికమ్._ఉపోధ్లాతే ము 

చేసేక. కన్నెలీకము ఓలి = సర్వమును అమ్మ నిశ్చయిందును, కైకొనును. ఇందు 

రాష్టి ఏ యు(డు పదివేల వరహాల నగను ఇచ్చి అమ్మద్వారా వసంతను ఒప్పింవంగోకి 

నాడు. వసంత ఒప్పుకొనరేదు. తాను చారుదత్తునే కూడుదు నన్నది. మదనికకు 

అభుజిష్యతను ధనము గొని ఇచ్చినది, 'వైశికమున నాయిక ఇల్లువీడి ఇంక తాను 

నాయకుని ఇల్లాలుగ నుండ(గోరునేని తల్లికి అతడు ధనమీయవలయును. కదా 

రాజునకు తెలిపియెని నిష్క్ర్యయము ఒస6గి విడుష పొంది వేణు ఊరికిం దోవచ్చునవి 

వాత్సా కయను(డు 11-19. .... తేన సహ దేశమోక్షం రోచయేత్ రాజని నిష్కి 

యంవ. ఆమ్మ ఒప్పుకొనకున్నను రాజు నుత్తరువు లేకున్నను అన్ము బలవంత ముగా 

పిలిపింప వచ్చును, 

౪. పాతల నీలా దికము 

ఇట్లు సామాన్య జమలకును ఇంపు గూర్చ రచించిన యీ నాటకమున దానికీ 

తగిన స్తై యున్న పొత్రల గీలాదికముం బరిశీలింప(దగును, 

1. చారుదత్తుండు.__కథానాయకుండు చారుదత్తుండు: సదాచారపరు(డ్రై పో 

తప్పక నిత్య సంధ్యా మాతృబలులు నిర్వర్తించు (బ్రాహ్మణ యువ. జూర్థ వృద్దుడు 

సిద్దీకృత దేవకార్యుని అనును. వృత్తిచే సార్టవాహు.డు. మై(శ్రేయు(డు, వసంత సేన 

యెనిమిది లోగిళ్ళ్ బంగళాను దాని సంపదను చూచి _కుబేవభవనమనుకొని అంత 

సంసదకు మూలము ఓడలవ్యాపారమా “కిం యుష్మాకం యానపాతాణి వహన్ని = 

మీకు ఓడ లున్నవా, సబురులు పోవునా?ి” యని యడుగుటం జూడ చారుదత్తురికి 

తాత తండ్రులనాటి నుండి  సాగరద త్తు డను పేరునకుం దగినట్టున్న ఓడ వ్యాపార 

సరచయము కలిగినవాండని = చారుద త్తుని యతిమాత్రపుసంపదకు అట్టి కారణ 

ముండెనా అని ఇంచుక ఊహకు అందును, దాననే ఓడ మునిగియొ తస్పియొ 
ఆకస్మిక దారిద్ర్యము కలుగును, “షేక్సియరు వెన్నిసు_ మర్చంటుకుం బోలె. మట్ 

నాటకమున ఆకారణముం దడవలేదు. అంత ధనదసంపద నుండి ఎంతయు పేద 

వడిన (ప్రస్తానమే కలదు. పుట్టు దయార్థరి హృదయత చేతను లెక్క_లేని యీవుల 

చేశను చాల దీశదశకు వచ్చినవాడు. మణి యతనికి ధనములేదనుచింత ఇంచు 

కయు లేదు. సంపద బండి కంటియాకు. మిత్రులకు ఇచ్చినాడు పేదల పేదణికమును 

మాన్నినాండు; ఎవ(డు ఏ మంచిపని చేసినను తగినట్లు సత్కరించినాండు. నగరాన 

జేవళాలు సత్రాలు తటాకములు తోటలు అన్నింటిని సమకూర్చి యల౦కరించినాండు, ఇట్టే 



పాత్రల నీలాదికము లలి 

ఘనకార్య ధౌరంధరముచే పేదవడినందుకు అతనికి దుఃఖము ఇంచుకయు లేదు. 
మణి ఆట్టిపనులం జేయలేకయు ఆట్లు ఈవులు ఈయలేకయు పోయితినే అనునది 

అతనికి దుఃఖము. అతిధులు ఇప్పడు తన యింటికిరారే మతులు తనతో ఫలుకరే అని 
యతని దుఃఖము. కర్గపూరకు(డు మదపుకేను(గువలన నొక (శ్రమణకుం గాచిన 
పరాక్రమముం గన్న పుడు వానీని సత్కరింప (వెళ్ల తడవుకొని ఒక ఉంగర మైనను 

లేకపోయెనే యని మిన్ను చూచి అంగలార్చినా(డు. ఈ సెద్దబింగళాలో సులువుగా 
ధనము దొరుకునని ఇంటికి దొంగ కన్నము పేయంగా వాని కష్టమునకు ఇక్కడ 
ఏమియు దొరకక వాండు వట్టిచేతులతో ఏమనుకొని సోయెనో. అని వందురును, 

ఆర్హవశాలి యత(డు తనచే నుపకృతులు ఇప్పుడు కృతఘ్నులై తన్ను సరకు చేయరే 
అని దుఃఖించును. మైత్రేయ రదనికలు సయితము; యధాపూర్వానుసరణము కలిగి 
యున్నను, మున్నువోలె తన్ను లక్ష్యపెట్టుట లేదని బ్రమయును. మట్ ఇట్లుకదా 
అతని వరోక్షమున ఆతని చేటుండును మెచ్చుకొనును. 

“ సుజనః ఖలు న స్వామో 

నిరస నకో౭.పీ శోభ తే......’ అని, 

అది యింట రదశికాదులకునుం జెల్లును. 

మెకేయుండేమో పగలు ఎక్కడ తిరిగినను సర్వకౌలమి[త్రముగా సం దెవేళకు 

తన యింటికి తన కడకే వచ్చుచున్నా (డు, ంటున్నా(డు, వర్గమానక రదనికాది 

పరిజనులు తన్ను వీడక కొలుచుచునే యున్నారు. ధూత పొతివ్రత్యము కలిగి 

అనుకూలముగా ఉన్నది. సంవాహకు(డు సేవ మానుకొని పోయినను ఎంతయు 

తొంటి గొరవ కృతజ్ఞతలు కలిగియే యున్నాండు, 

చారుదత్తుడు దారిద్ర్య మహిమను ఇట్లుగడించును, దార్మిద్యమున పిగ్గు, 

సిగ్గున శేజో భ్రంశము. దాన పరిభవము, పరిభవమున విసుకు, దాన దుఃఖము, 

దుః ఖపుదెబ్బకు బుద్ధి కోలుపోవుట, దాన నాశనము గనుట . ఆని యకని యేడ్చు 
గొలుసువరున. నాటకాన అతని యనుభవము లన్నియు కడకు వసంతసేనం 

జం పెనన్న ఫిర్యాదు బనాయింప్ప సయితము, నిజదార్మిద్య (పభవములే అని తలంచును. 

సంపద నిలుకడలేనిదని అతడు లెస్సగా ఎజు(గును, కాని దాన స్వార్థపరమును 

కృతఘ్నమును ఐ లోకము తన్ను చులకన చేయునే అని చేయకున్నను భ్రమగొనుచు 
అందులకు చింతిల్లును. సంపద తజీంగినందులకు కాదు, ఈవికి శక్తి విణీ(గి 

MR — మ 
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నందులకు అతడు పొగులుట. మదన త్రయోదశి పండుగుకు కామదేపుసి గుడి 

యుత్సవమునకుపోయి అట వసంతసేనం గాంచినా(డు. ఎందులకో తన్ను శరణు 

జొచ్చినదానిం గాచినా(డు. దాని సొందర్య విలాస విభ్రమములకు కన్నులు తనిసినవి- 

మననున రాగము ఇగురొ తినది, మరి ఆపె దరిద్రుని తన్ను సరకుసేయునా అని 

జంకి మరల తాను దానిని ఎవరితోను అనుకొననే లేదు. మళథీ వసంత సేనయే వీథి 

కొంటెలం దప్పి ంచుకొని తన గడప త్రొక్కి వచ్చినప్పుడును తనకు ఆ జంకు మాన 

లేదు. *న్వగా(త్రే ష్వేవ సీదతి” 1-55. ఆని రాగమును చిత్తాన అడంచుకొన్నా(ు....: 

ఉజ్జయిని నగరాన చారుదత్తుని కీర్తి (మోగుచునే యున్నది. మైత్రేయుడు 

“ పురస్థాసనవిహో రారామదేవాలయత డాక కూ పయూప్రైః నగరీ అలజ్కాెకా” ఆనును, 

శెకార విటుండు * అస్మద్వీధానాం (ప్రణయైః కృశీకృతః ” అనును. ఇంకను ఆతండు 

పలికిన ఫౌగడికను వినదగును. (1-49) 

€ చి వా-నాం కల్పవృక్ష! స్వగుణఫలనతే 8, సజ్జనానాం కటుమ్బో? 

ఆదర్శః శిక్షి తానాం్య సుచరితేనికమ8, శీల వేలా సము(దః 

సక్కే_ రా నావమన్తా పురుషుగుణనిధి రృక్షీణో చార సతో 

"హ్యీకః శ్రాఘ్యః స జీవ త్యధిక గణత యా చోచ్చ్వ్వసన్నీవ బూ జ్యే, 

వసంతసేన తనయింటికి చారుదత్తు మానిసిగా వచ్చిన మైశ్రేయుని ఇట్లు 
గదా చారుదత్త కుళలవార్త అడిగినది =, “ అపీదానీం 

గుణ (పచాలం వినయ (పకాఖం 

విశమ్మ మూలం మవానీయపుప్పమ్ 

తం సాధు వృతం గ్యుగుణైః ఫలాథ్యం 

సుహృద్విహబ్లౌ౭ సుఖ మౌశ్రయన్ని 09 (IV - 32) 

ఇదెల్ల వనంత సేన వినుకలిమే. అట్టిది ఊరిలో చారుదత్తు (ప్రసిద్ధి. ఆ పలుకును 
మైత్రేయ డెంతయు మెచ్చుకొన్నా(డు = “నుష్ట ఉపలక్షేతమ్” అని, 

చారుద త్రుండు దొంగనని తనపై పిర్యాదు చేయడా యని శర్విలకుండు 

ఆన౭గా మదవిక “న చనా) దాతపో భవతి.” అనును. ఠాణాదారు చందనకుని 

మసమున దారుద తుడు ఎంత గొవ్నవాండుగా నాటుకొని యున్నాండు ! VI—13 - 14 



పాత్రల నీలాదికము లిప్ 

“క _సం గుకారవిన్దం క్రీలమృ గాజ్క్బు_౦ జనో న జానాతి 

ఆపన్నదుఃఖమో మం చతుఃసాగరసారం రత్నమ్ * 

చ్యాజేవ పూజనీయా వివా నగర్యాం తిలకభూతే చ 

ఆర్యా వసన్న సేనా ధర్మనిధి ్నారుద క్రేక్చ' 

ఆర్యకుండును చారుద క్తుండు అభ్యుపపన్న వత్సలుండు అనును. తాను ఆతని 

బండి దొరక(గా ఆతని పేరుచేతను గుణాల ్రపిద్ధిచేత ను శప్పించుకొన. గలిగితిని 

అని ఎంతయు అతనికి కృతజ్ఞుండగును. అధికరణీకు(డును ఫిర్యాదు విషయమున 

తాను నిష్పక్షపాత మవలంబింసవలయునని ఎంత యెణి(గి నమ్మినవా? డైసను 

చారుద తుని గుణాలకును కీరి కిని అటు వంగక యుండలే6 డాయెను. “ఆర్య చారు 

దత్తః కథ మకార్యం కరిష్యతి*' అనును. ఇంకను ఎంతయో ఆతని ఘనతం 

బొగడును. 11-22 “కృత్వా సముద్ర ముదకోచ్చ య మా(త్రశేసషం ' ఇత్యాది, 

ఆతనికై శకారుని “మూర్చ; 'వేదార్థాకా (పాకృతస్త షం” ఇత్యాదిగా దూషించును. 

ఈ మహనీయ కోమల దేహాననా కళలం గొట్టుట! = అనుకొనును. చండాలురును. 

(X-14) 

£ wa ' 3 ఏహ గుణరత్న నిధిః సజ్జన దుఃఖా నా ము తరణ సెతు! 

అనువర ౦ మణనక మపనీయతే 2_ద్య నగ రీడః ) 
వ! రం షె 

అని వధ్యకు కొనిపోవుచును పొగడుదురు. 

చారుదత్తునిం గూర్చిన యా పొగడ్త్డ, మిత్రులు, తటస్టులు సయితము 

చెవినది, వట్టివారి కవనముగాదు, సత్యమైన దాఖలాలపై నెలకొన్నట్టిది, ఈ 

పేదజీకపు దినాలలో కూడ అతడు తన యేపాొటి మెచ్చుగన్న యెవనింగూడ (6 

దా సత్కరింపక పోనీండు, కర్ణపూరకునికి ప్రావారకదానము, కుంభీలకునికి ఉత్త 
రీయ దానము చేసినాండు. మై(శ్రేయుండు వెంత వలదన్నను చతుః సమ్ముదసార మైన 
రత్నావళిని వసంతసేన తనయం దుంచిన మహో విశ్వాసమునకు ఇది వెలయగునని 

పంపిన యుదామండును మనస్వియు. ఈ యౌదార్య కృత్యములన్నియు ఒకయెత్తు 

ఆర్యకునికి అభయమిచ్చి సంకెల యూడ్చి తన బండిలో క్షేమముగా సాగనంపి ఆది 

మనుజపతికి మహావ్యశీక మగునని యెటింగియు, దాన తనకేమి కానున్నను కానిమ్మని 
తెగించిఆధికరణమునను పిర్యాదువిచారణ గందరగోళమున దానిని బయట పెట్టక కాచి 
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తన ప్రాణమునకు తెగించుట ఒకయెత్తు. వసంతసేన ఇతని వలచి ఆతనిచే గొంతు 

పిసకీంచుకొనుటయు. ధూత తా దూంకుటక నిష్తుమంటలు లేపుటయు* రదనికయు 

మై(క్రేయండును _ సహగమనము గాదు _ పురోగమనముగా ప్రాణము వదలం బూను 
కొనుటయు, స్రావరక చేటుండు మింటి యె త్తు మిద్దెనుండి ప్రాణమును ఒడ్డి చారు 

దత్తుంగావ మంటేమీందికి దూంకుటయు = చండాలురును “ఆర్య చారుదత్త, రాజి 
వియోగ, ఖలు అపరాధ్యతి, న ఖలు వయం చణ్చాలాః ' అని తమ కూరిమిని అసహా 

యతనుం గూడ చెప్పుట యు, నగరజనమంతయు చారుదత్తుని కై జాలిపడుచు 

'మొగాలుకప్పుకొనువారుగా కస్నీరువర్షి ంచువారుగా ఆతనివెంట వీథిలో మూంగుటయు 
ఇదిల్ల జనము చారుదత్తుని యౌదార్యమునకును కీర్తికిని చేసిన పూజయే* చారు 
చ ళ్తుండు తన దారి ద్ర్యమున తన్నెవరును లక్ష్య పెట్టర ని వందురుట ఆతని మనో 

బలహీనతయు అప్పటి యతని జంకును ఒకవిధమగు అనుదార స్వభావమును ధ్ధానిచే 
కొంతను కొండంతం జేయటయు నగును, 

చారుద త్తుని గీలమున ఎన్న దగినది. మజియొకటి, యతని యాత్మశీలకుల 

కీ ర్తలందలి యసాధారణాభిమానము, దానిచేత నాతని నడువడితెలంగు చక్క (గా 
బోధపడును, అతని యభిమానము సాధువే న్యాయ్యమే యన( దగును, మఖశత 

పరిపూత మైన వంశమున పుట్టినాండు, అతని పూర్వులు పుణ్యాత్ములని ప్రసిద్ధి) ఏ 

కళంకమును గలవారు కోరు. తానును అట్టివాండే, ఏమచ్చయు కలవా(డు కాండు. 
ఎట్ట యాపద వచ్చినను శీలభ్రంశము ఓర్యండు. చెప్పును గదా, 

) “నఫీతో మరణాదన్ని చేవలం చూషీతం యళ; 
విశుద్దస్య హ్ మే మృత్యుః పు [శ్ర జన్మసమో బ్ర వేత్ ' 

“వక్షో మాం చవాతి జనాపవాదవహ్నిః 

నకృవ్యం యదినా మయా వాతా (పీయేతి, ్రి 

పతివ్రతమైన ధూత మ్మ నగను, భార్యసాయముననా నాఘరానా కాపాడుకొనుట 
ఆని కాను కొన నొల్లండు గదా _ అతని యీ మర్టీకి ఆమె మాటయే రుజువు. “ఆతి 
క జేరతయా ఆర్యప్పక్రః న (గ్రహీష్యతి, * ఎంతయు మనస్వి యనుట. వసంత 
'సేనయు ఆందులకే సువర్ణభాండమును న్యాసము చేసినది. అతని యాత్మగౌరవ 
వినో దమునకు రత్నా వ?ని సిరభ్యంతర ముగా. గొన్నది. ఎంత మనస్విరా యీయన 
యని యనుకొన్నది. అఖిసరించినది.. అక్కడ సువర్ణభాండ రత్నహారములం గూర్చి 



గుసగునలు. “కిమిదం కధ్యతే? కిం వయం బాహ్యాః* ఏమిటి మీ రనుకొన్నది * 
నేను వినంగూడదా !* అని తానును విని యెజుంగును. వానిచే అన్ని మలికితములు 

తిజుట . సన్నిధి వియోగదుర్భరత. వసంతసేన, (ప్రగల్భ, తాను తొలుత చేయి 
చాయి కవుంగిలించుకొన గా చారుదత్తుండు తానుం జా(పి కౌగిలి బిగించుకొని 

లోంగిటీకి నడిపించినా(డు, అక్కడి రహఃసంగమము పోనిండు, అందును 

ఆధరపాన చుంబనాది బాహ్య చేష్టలును అంత: (క్రీయలును ఈతట్టును, అటు 

వనంతసేన తట్టును వెడ నవ్వులపాటియే కాని సరససల్లాపములు: ఈ 'గబ్బితనము 
నకు దూరమైనవి, అంతగా లేవు, చూ. ౫-12 

“శకి విమల మయూఖ శంభదన్ని 

సురుచిర వీ దుమ సని రో? సు (దుమ సన్ని భాభ 6 పీ 
తవ వదన భ వామృతేం నిపీయ 

కథ మవళో వ్యాయళో విషం పీచామి *ి 

ర = V1- వనంతసేనా_సుష్టు న నిధ్యాకో రాత్రౌ, త దద్య (ప్రత్యక్షం 
కష్టే,” ‘oh 

తెల్ల పాటి(గా నిదుర తాను ముందులేచి, వసంత సేనకుం జెప్పక దానీం 

గలుపుకొని. పోక, తాను ముందు పుష్పకరండమునకు, వసంత సేనను బండిలో 

పిలుచుకొని రమ్మని వర్దమానకునికి ర్మాత్రియే చెప్పినవాడు వేశువను మరల 

మె(త్రేయు ముఖమున చెప్పి పోవుటయు ఈ రసికుని శౌండీర్య విధానమే _ అనురాగ 
మునను ఆ పుట్టుగబ్బిత నము మానమి. 

అధికరణమున  ఫిర్యాదువిచారణసమయమునను ఈయత్యంతమనస్వితయు 

గబ్బి తనమునే ప్రకట మగును, తనపై మోస(బడిన నేరమనకు జవాబుగా రెండు 
మాటలు చెప్పినాండు చారుద తుడు. దుష్టుండు మకరి రాగాంధుండు ఘాతకుండు 

పుట్టు అబద్ధాలకోరు. ఈ శకారుండు - వీనిమాట (గహించుటయా, అరయక 

హోవుటయా* (౫-27) నేను శీగనైనను పూలుగిల్లను వంపనోడుదునే. అట్టి 

నేను ఏడ్చించి తీగంటోడిని కొప్పు పట్టి చంపుదునా * (౫-28) అని, గొప్ప బ్రాహ్మ 
ముండు వంశపుమడిని * మఖశతపరిపూతం ” అన్నవాడు; తాను వసంతసేన తన 

మతమని నూటిగా ఒప్పుకొన+డు. ఆది తన యౌవనపు టపరాధ మనును. వసంత 

సేన యింటికిపోయినదో ఎక్కడికి పోయినదో తాను సరిగా ఎజుంగడు పోనీ. 



శీర మృచ్చక టికమ్_ఉవోస్టత ము 

సువర్ణభాండము ఏడ్చిన రోహసేనుని మృచృకటిక క్రై తనేయిల్లు సేరినదన్నమాటనుం 

జెన్ప(డే, దాన తన దారిద్ర్యము పరామృష్టమగును: కీర్తి కొటిబతునను గర్వాననే, 
చెప్పియున్న ఫిర్యాదుకైన ఒక సాక్ష్యము దిద్దువడి జకపాటి తేలిపోయి యుండును, 

మణి (ప్రవహణ విపర్యాసము, అందు ఆర్యకుడు తనబండి యెక్కు.ట = ఇది యతసి 

నోటిని గట్టిగా మూసివేసినది, దాన ఆర్యకునికిని తనకునుంగూడ పెతూరి యస్వితులని 

తప్పక చావు మూడును, తా నేమైన కానీ. శరణాగతుండు ఆర్యకుండు అర క్షితు( 

డగును. మణి యా శౌండీరుండు శరణాగతునికై తన (ప్రాణమును తృ ణీకరింప 

వెనుదీయునా * చారుద తుని నిజమైన దుఃఖకొారణము -_ 

'ఏహా చ వ్వథయలి ఘోవపణా మనో మే” 

“శీ రత్నం శ విశేషేణ శేష మేపో 2_ధిధా స్యతి (_వ్యాపాదితా ) 

“ఫీక్రో మాం దహతి జనాపవాదవహ్న్ _ 

ర్య కృవ్యం య దిహ మయా వాతా పియేతి, " 

త్ 

చారుదత్తుని యా యౌదారార్టది విశేషమువలని తేజస్సు ఊరక వినంబడుట మాత్రమె 

మైనను అబ్బ! యెంతగొప్పది ! * ఎంతటి వాండొ !* యని మిజుమిట్లు గొల్పన! 
జ్ 

దగును, మజి కొన్ని యెబఎమబటం జూచినవారి వర్షనంబట్టి మనకు అందుబాటుల 

నిది ఆకళింపులోనిది యగుచున్నది, ఆతనింగన్న యార్యకుండనును - "న "కేవలం 

శుతిరమణియో, దృష్టి రమణీయోజఒపి, "అనీ. అధికరణికు. డనును . 

'“ఘోేణోన్నతం ముఖ మపాబ్ల వి?ాఅ నేత్రం 

నెక ది ఫభాజన మళారణ దూపణానామ్, 

న వ్యాకృ్ళతిః ను సదృశం ఏజదోతి వృత్సేమ్, " 

టోగమువృద్ధ అందప్తు టంచన నిపజ యనును ఓ 

“ఆయం స చారుద శ్రీః | నువిక్నీ షం ఖలు దారిక యా యావనమ్ి 

అసి, చండాలురును _ 

“ఆనువరం మణనక మపసీయే ఇఒద్య నగచీతః ) 
చ్ ca 

అని. కావుననే వసంతసేన చూనిన మాత్రకు తానై వలచి అంత నేప్పతో అతనిని 

తననంకకు తిప్పుకొన్నది, 



పాతల నీలాదికము §9 

ఈ మహనీయుని గబ్బితన మట్టున్నందుననే, తన కులాంగనమీ(ది గౌరవమును 

ప్రాణేశ్వరి యైన యనురాగమును అతిప్రగాఢములే, మజీ అంతగా వాగారంభముం 

బొరయవు. తన కుమారుడైన రోహాసేనుని ఎప్పుడు దింపక ఎత్తుకొని ఒడిలో 

నుంచుకొని వినోదించును. అతి వాత్సల్యము. మజటీ అంతగా మాటలాడ డు, 

ముద్దులు “పీక(డు'; లాలన చేష్టలు చేయడు. మణీ యతనిమీ(ది మరులు ఇంతంత 

కాదు, వసంతసేనను కామదేవాయత నోద్యానమున చూచినా(డు. కన్నులును చిత్త 

మును ఆ యందమున మునింగినవి, “యయా మే జనితః కౌమః” అనును, మట్ 

ఆమాటను ఎవరి చెవిం బడను, మైశ్రేయుని చెవిం బడ నైనను ఒకమాజు తల 

పోయండు గదా. దుష్యంత వత్స రాజాది తక్కిన నాయకులు ఎంతెంత యాత్మగతము 

గాను మిత్ర శుతముగాను చెప్పుదురు. 

“కామం (పియా న సులభా, మనస్తు తద్భావ దర్శనాళ్వాపి” ఇత్యాది యెన్ని 

రసన దుక్తులు! 

చారుద త్తుండు మణి వసంతను వెదకుకొనుచు తాను పోండు. వసంతయే తన 

యింటికి వచ్చును. మిద్దెయెక్కి అత(డు సీధిం బోవుటం జూచును, పుస్పకరండకము 

నుండి మరలిన తర్వాత వసంతసేన పో(బడి కనుంగొని ఆబండిలో ఇంటికిపోయిన 

చనుకొని తనకుంగల పునర్జర్శనమున కైన యుత్క_ం౦ఠకు నూచనగా ఆ మటుసటి 

యుదయమే ఆతన శౌండీర్యమునే ప్రకటించుచు సువర్ణభాండమును (రత్నమాలతోడం 

గూడిన దానిని ఆపెకు ఇమ్మని, మెశతేయుం బంపును ఇంతలో అధికరణమునకు 

పిలుపుకు పోవును. అక్కడ పిడుగుపాటువంటి మాట వినును “వసంతసేన గొంతు 

పిసుకంబడి చచ్చినది” అని. ఆనేరమునకు తనమీ(దకే పిర్యాదు బనాయింపు ఉండనీ - 

మణీ ఆత్మగతముగా నైనను “అట్లు ఎప్టెనదోగదా, ఎంత దిగులుపడినదో ఎంత 

బాధపడినదో ఎంత ఏడ్చినదో అని ఒక్క కరుణో క్రి యనుకొన(డు గదా 

c= సెక హాయన కరద్దవిలోల ద్భే ముకి 

లా నల 9) నా స్ట్) రద్దలతి కా నియతం విలుపా 

నేసి నావాపీ” ర్ రౌ వే 

ఆనువానిం టోనివి. 

ళీ 
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ఇట్టిది యతని గబ్బితనము, వసంతసేన కై ఏడువవలయును. ఆర కుని కోసము 

ఎంకేని జ్నాగత్త పూనవలయును, తాను హత్యలో ముద్దాయి ఐ యున్నాడు. అదియు 

వసంతసేన విషయముగానే. ఎన్నియేని భయంకరపు టివశకునములై యున్నవి, 

పిర్యాదు బనాయింపున శకారుని నాటి బెదరింపు స్మృతికి వచ్చియుండును. అతసి 

చికృము అపుడు భావముల “పెనుకూడలియై, తా నేమియు పలుకకే మానరాని యే 

యొక్క. మాటయో సలుకుచు అధికరణమున చారుదత్తుఃడు ఎంశేని అలవిపడని 

'మెల(కవ వహీింపవలయును ; కూడలిలో భావములు అహమహమికతో పొంగుచు 

ఉడుకుచు ఉన్నవి. పైన మరణదండనయు పడినది! అంత గబ్బితనము మనోబల 

మును గలవా౬ డెనందుననే చారుదత్తుడు ఆపాటి నిలిచినా(డు, మజెవ(డెనను 

నిలువున (ప్రాజముపోయి (పాలియుండును, ఐనను ఈ లోతు పొంతుగా ఇమిడిన 

భావము లన్నియు అశని చావుసమయాన ఎంతయు వెలికి పొంగును. 

ఇంతటి గాంఛీర్యగుణోన్నతులతో చారుదత్తునియందు ఇవియు పరికింప€ 

దగును, అతండు మంచి గృహస్టాకారసంపన్నుండు. వేళకు సంధ్యావందన జప 

ములు చేయువాండు, ఆ తొలి యభిసపరణమునాండు సాయంసంధ్య చేసియైనవాండు 

జపమునకు కూరుచుండి చాలసేపు సమాధిలో నుండును, దొంగతనము పోయిన 

రాత్రి వేగు జాముననే * అహమపి కృతశౌచః సంధ్యాం ఉపాస్యే* అని యతని 

ప్రాతః సంధ్యావందనము నిర్దేశింప(బడినది. గృహస్థుడు నిత్యకర్మలను మౌనరా దను 

తస యధ్యవసాయముం జెప్పును. ఇత(డు నిత ్యదేవకార్య తత్చ్నరు€ డని ఇతని 

మిత్రము జూర్జవృద్ధు. డెజుంగును.  పిద్ధీకృత దేవకార్యస్య " అనును, (మడిపనికి 

వాసన యంగవప్రము కూడదా *) గృహదేవతలకు బలియిడకం దప్ప (డు. చెప్పును = 

“తషసా మనసా వాగ్మిః వూజిళె బలికర్మఫిః 

తుష్యున్ని శమినా౦ నిత్యం డవ తాక కిం విచారితెః*? 

మతటీయు ఆఅశసికి గాన చి తలేఖనాది కళలందు నుంచి (ప్రవేశము అభిరుచి కలదు. 

కన్నమునేసి చొచ్చిన దొంగకు మకేమియు అగపడకున్నను అగపడిన వాద్యాదిచేత 

ఆత(డు ఇడేమి నాట్యాచార్యుని యిల్లా యని అనుకొనును. చారుద త్తుసియింట పాట 

శచ్చేరీలో ఆటకచ్చేకీలో జరుగు చుండెడిబా* ఏలి అట్లు జరిగిన దాస్వారు తమ 

సొధనములం దామె తెచ్చుకొందురు. తమ సౌంతములను మానలేరు. చారుదత్తుండే 

వాసిని వాయింపను నేర్చినా. డేమో, రేథిలుసి వీణపొటవిని అట్లు మెమబచినాండు ! 
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దాని మెచ్చుకోలున తన సంగీత జ్ఞానమును, మర్మములు సయిత మటుంగుటను 

అవిష్కరించినాండు. అది వట్టి “శిగుర్వేత్తి ఫశుర్వేత్తి గానరసం” అను మొత్తపు 

సుఖానుభవ మాత్రము గాదు. పాటలో (ప్రత్యవయవము యొక్కయు మేలిమిని 

సయితము మెచ్చనేర్చును. “తం తస్య స్వరసజ్యమం మృదుగిరః శ్లిష్టం చ 

తస్త్రిప్వునం * _ ఇత్యాది 0-6, అట్టి రపికుండు. కావుననే అట్టి యింటిదే ఐన 
రసికురాలు వసంత సేన తన గుపైటింగిన విటుని మెప్పును 

“ఇయం రజ్జు (సవేశేన కశలానాం చోపకికు యా 
వ అత జో అ 3 ఇనా పణ్లిత త్తే (న స్వరనెపుణ్య మొశతా 

అని పొందినట్టిది; రొసికురాలు ఆతనిని స్వయముగా వల చినది. 

తన గృహస్థ నిత్యధర్మాచరణము తన చిత్తమందలి దీనజనావన (వ్రత ము, 

నాధ్వార్యకుని రక్షణము, దేవాయతన -విహార వాపీ తటాక నిర్మాణాది ధర్మైక 
నిరతి మొద లైనది దితమునకుం గలిగించిన సంస్కారముచేత నే ఏతత్సర్వ (ప్రభన 

మైన జన్మాంతర వాసనచేత నే “ధర్మోరక్షతి రక్షితః” అను సూక్తిదిడి “ప్రభవతి యది 

ధర్మో దూషితస్యాపి మేఒద్య * అని అవసానమున చిత్తాన నాధర్మమును శరణుగొను 

తలంపు మొలకెత్తినది. “విద్యేవ సముపాగతా* అను తలంపును మెఅనినది. చావు 

తప్పి (బదికి ఎంతయు తేజరిల్లి నాండు. (ప్రవరుడు అగ్నిం దలయకొన6డా ! 

నసంత'సేన__వసంత సేన యొక యసామాన్యమైన లే జవరాలు. తన యిల్లు 

ఇంద్రభవనము. ఎనిమిది లోగిణల యది సర్వకళలయు మేలి వస్తువులయు నిధానము. 

ఎడు ఆవులు గొ జైలు గేదెలు గుకౌలు ఏనుంగులు సకులు అన్ని ఉన్నవి. సంపద 

కుబేరుని చీరికిం గొననిది. తొ (గా కావలయునన్న ఉజ్జయినినే కొనివేయంగలదు. మతి 

ఎంతయు పుట్టు వినీతి శీలౌదార్యములచే విరాజిల్లునది. 'దెవతా భ క్షయ, ప్రతిదినము = 

ఉదయముననే స్నానమాడి సొంతముగా దేవతార్చన చేయునది. ఇంటిలో సొంత 
ముగా కామునిగుడి యున్నది. దేవతార్చన బ్రాహ్మణు! డున్నాండు. చేటులు చేటి 

కలు విటులు సర్కీత భక్తులు తన నెకరులును ఆశ్రీతులును, 

టోగమువాడం బుట్టియు అసాధారణ పవిత్రామాదము వెదజల్లు క్రొత్తగా 

పూచినపూవు. తాను తన యౌవనమును గుణవదర్పణ క్రై మీందు కట్టియుంచినది. మటీ 

తాను బోగముదాని గుణాలు ఎంతలేనిదైనను కులాంగనకు సాటిరా(గల్శదైనను; 

MR — F 
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బోగముది యన్న చేరును పోంగొట్టుకొనం గలుగునా? తా నెంత యొల్లకున్నను ఏ 
టోగముదానిం గూర్చియుం బోలెనే విట శకారాదులు ఆసిం దళియుదురు ; ఆం 

గూర్చియు తలంతురు. చెప్పనుం జెప్పుదురు. 

“తేరుణాజన సహాయ శ్చిన్య తాం చేశ చాసో 

విగణయ గణికా త్వం మౌర్చజా తా ల లేవ, 

వవానసి హీ భనహార్యం పణ్యథూతిం శరీరం 

సమ ముపచర భే సు్కుపియం చాపియం చ, 9 I-31 

€ వాప్యాం స్నాతి విచమణో ద్విజవరో, మూర '౬._పి వర్గాధమః 

1-92 

అందు మును(గు ఉమ్మడి బావి, అందలు గిల్లు దార్మిపక్కని తీగ, అందలణు 

ఎక్కు. ఓడ = అమ్ముడు వస్తువు _ బోగముది. అట్టి బోగముదిగా పుట్టి తనవృత్తి 

దైన యవమానమును తాను ఎట్లు తలంగును + 

ఐనను అప్సరసం బోని రూవముగల యీ యువతి ఆపెద్ద యుజ్జ్ఞయినీ నగర 

మున జబౌదార్య సౌశీల్యాదికమునకు తనకు మంచిపేరు సంపాదించుకొన్నది. చందన 
కుడు దానిని పూజనీయ అనును, ఆయూరి వెన్నెల యనును. ఊరి తిలకము 

అనును. శకారవిటుండును తొలినాండు వేదులు గొని ఆతనికి తోడుగా ఆపె వెంట 

బడినవా(డె అనును, . 'నగర సౌభాగ్యము, నగరాధిదేవత,” అని చారుద తుడు దేవతో 

పొసనయోగ్య అనును. 

ఊరిలో ఆపె గడించిన యీ యసాధారణమెన "పెరు ప్రతిష్టలు ఆమె యంత స్తు 

నకు సామాన్యమైనవి కావు. ఆపె తీరు వట్టి సాంప్రదాయికపు నాయికా లక్షణ నిర్వా 

హము కాదు నసంతసేన కీర్తి వట్టి దబ్బర కాదు, అది యాపె యసాధారణ రూప 

గుణములం బట్టి వచ్చినది, చారుద త్తు(డు అనుభవించి చెప్పును _ “శశి విమల 

మయూఖశుభ్రదన్ని* “సురుచిర విద్రుమసన్నిభాధరోష్టి” _ అని. వసంత సేనం 

గౌగిలించుకొని యా యరిది తాకుండు అనుభవించుచు *స్మరపీడితం మే సంస్పర్శ 

రోమాజ్బిత జాతరాగం .... గాత్రం” అని సొక్కును. ఆపె నడచుచో అడుగులను 

“నృత్య ప్రయోగ విశదముగా వేయును. కదలాడు కమ్మల కాంతి ఆపె చెక్కిళ్ళేపై 

ఒరసి డాలు చిమ్మును. ఒడ్యాణప్పు( బేటల రతనాల నక్షత్రాల కాంతి మొల పావడం 

గమ్మును, ఆ మేని యందము ఆ భీతమృగతరళాక్షులు ఆ కొప్పునం బూల 
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పరిమళంపు గుబాళింపు ఆ యందెల రవళి - ఇదెల్ల ఏ తరుణుని యుల్లమును ఊ(వదు * 

మణి యీ విభమ మంతయు ఆపెకు సహజము గాని తెచ్చుకోలు గాదు. వసంత సేన 

విటుడు ఎంతయు నిజ్యానుభవ రసికుడు అనును = 

అవద శీ శేషా (పవారణ మనజ్ద్బస్య అలిత సొ 

వల స్త్రీణాం శోకో మదన వర వృక్ష స్య క్ష సనుమమ్ 

Y-12 

ఇదెల్ల యందపు వర్ణనయే ! అంతకన్న 'శకారుని విటుండు వసంతసేన చంపబడిన 

దని విని దుఖ మూర్చితు( డై తెలివిపొంది ఆపెకై యేడ్చిన యేడ్సు పరికింప( 

దగినది. ౪111-88, వాడు పరాయివాండుగా ఆపెం దటీసి చక్క(గా ఎజీ(గినవా(6డు = 

“ దాషమీణో్యోదక వాహినీ విగళితా యాతా స్వదేశం రతి; హా వో 

అంక్ఫేత భూప పో క ఆభరణస్యాభరణం ష 

అన్నట్లు ఇక లోకాన మన్మధుని దుకాణమును సొగసు మెలుముల సరకుల గిడ్డంగియు 

కొటారును మూయంబడినవి అనును. వసంత సే సన సౌభాగ్యము బోగముహారిదానిం 

టోనిది వట్టి సారాకైపు గలిగించు బజొుది కౌదు. సీతా ళకుంతలాది కులాంగనల 

దానికి సదృశ మై పవిత్రమైనది. దేవతోపస్థాన యోగ్య కన్నుల మిజుమిట్లు గొల్పు 
సీమె లేపు ననురాగము క్రమ పరిణామము పొంది హారమగు కూరిమిం గలిగించును. 
చారుద త్తు(డు అనంగానే జనులచితమున అతని (ప్రక్కన వసంత సేనయు పొలయును. 

ఆపె యందము, ఆపె నడువడిం దోయ మర్యాద సౌజన్యములు ఆభరణములె 

ఆపెను ఎంతయు వెలిగించును. 'వేక్యతమచ్చను హద్దులను ఆపె మేలి గుణముల 
పళపళ సుతరాం తుడిచివేసినది, నిష్కాపట్యార్థనములు తన జాతిస్వభావమును 
బొత్తిగా అడి వేసినవి. నిపుణుడు శకారవిటుండు శకారుని తిరస్కరించుటను 
గుణమునకు వలతునని చారుదత్తుం దాన దజియుటం జూచి అనుభవించి ఎటీ(గి 

అనును _ “వేగ్యా మవేశ సదృళోపచారామ్” ౬ * బోగముదయ్యు:ః బోగమువీధికిని 

ఇంటికిని తగని స్నేహము అనురాగము చూపు మర్యాద గౌరవాచరణలు గల 

దానిని” అని. పుట్టువు 'వేశమందైనను ఆపె (ప్రకృతి వేశ్యవృత్సికి ఎంతయు 

విపరీత మైనది. ధనికులు తన వెంటంబడిన కిరాతునికి కదళివలెను లేడివలెను బెదరి 

సజగును. శకారు దర్శనమునకే ఏవగించుకొనును. పదివేలవరహోాల హారము నైనను 
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అతనిది కొనదు. తిరన్క_రించును. తన యమ్మకు “మజొకమాజు ఇట్టి బేరము 

పంపిన ఇంక నీకు నే నుండను, ప్రాణము వదలుదును” అని నందేకించును. ఇంత 

కన్న ఆపె స్వభావ పవిత్రతకు తార్కాణ వలయునా * 

ననంతసేన ఇంకను గంభీర భావములు గలది. రోహసేనుండు ఈమె మా 

యమ్మ కాదు, మాయమ్మకు సొమ్ము లున్నవా ఆని యన(గా అతని పసి యుత్తాన 

హృదయతకు, దాన తన మనసునకు తగిలిన ధూతమ్మ దారిద్ర్య వేషమునకు 

చారుదత్త కుటుంబమున లక్క ర్యాత్రిలోనే తాను జేరిపోయినట్లు నిండు ఆత్మీయత 

గొన్న వసంతసేన ఎంతయు జాలివడి ఇంకను తత్కుటుంబగతయైన తనకు తగిన 
"వేష మిది యని నగలన్నియ ఊడ్చి; వానికే ఇచ్చి వాని సద్దు తీర్చి ఇదిగో నాయనా 

మీయమ్మ నైతి నని తన చిత్తమున ఆ తల్లితనమును భావించుకొని వానిం గౌలగి 

లించుకొనును, 

దేవుడిచ్చిన యీ సాధు బుద్దిచేతనే తూజి చూచినట్లు ఇతరుల యింగితము 
నెజీంగి; తాను నమ్మిన, తన్ను నమ్మిన _ మదనికయొక్క పురుషానురాగముం గని 

పట్టి ఆపెకు బానిసకనము ఊడ్చి స్వేచ్చ నొసంగుటకు తా నెప్పుడును తయ్యారు, 

కౌని అందులకు ఇంటి సెద్దమైన తన యమ్మను ఒప్పింపవలయును. తాను ఆపాటి 
తన యమ్మకు సరాధీన. అమ్మకు వెలడబ్బు కావలెను. తాను ఉదారురాలు దయగలది. 

చేటికలను నిర్భంధింపదు _ వేధింపదు, మణి వారు తన కెంతయుం గూర్తురు. మద 
నికా శర్విలకులకు రహన్య గోమ్టులు అనుమతించును, తాను పొంచి యుండదు. ఆ 

దినమైనను వారి మాటలు తన్నుం గూర్చినవిగా తోయ(గా అట్లు పొంచి విన్నది. 
శర్విలకు(డు దొంగిలిన సువర్షభాండము తన చేతికి రాంగానే? దాని గుట్టు వేతైనను, 

అమ్మ తృప్తికి దానిని నిష యధనముం జేయుదునులే అని ఆనిముసమున మదనికను 
శర్విలవధువుం జేసి తన బండి యెక్కించి కులాంగనం బోలె పంపివేసినది. తనకు 
సొంతాన చారుదత్త వధువు కావలయనన్న కోరిక యున్నందున, ఆ మార్గాన 
మదనికగన్న యీ విజయమునకు తాను సుంతయు అసూయ చెందక, దానిని తన 

విజయముగా త్త లంచుకొన్నది. 

చాడదక్తుండు తన్ను తొలుత రదనిక యనుకొని “అభ్యంతరం (ప్రవిశ” 
అన్నందులకు “ ఆభ్యంతరముం దివేశించునంత పుణ్యమా నాకు!” అనుకొన్నది. 
చారుదత్తు(డును అనును “లోపలికి పోపే అవి నే నన్నను” డేవతం బోనిది తాను 
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కదలదాయె . *న చలతి భాగ్యకృతాం దశాం అవేక్ష్య” అని. అతడు “పక 

నారీ ధృత ” మని సువర్ణభాండముం గూర్చియే “అలం చతుఃశాల మిమం (వ వేశ్య” 

(I-17) అని యనును గదా. కావున తనకు తన బోగంపు మచ్చమీంద అంక 

గిలియు దానిం దీర్చుకొన నంత యాస చిత్రాన మెరమెర లాడుచుండుటయు స్పష్టమే, 

కావుననే తన యొవనమును మీ(దు (-ముడుపు) కట్టి తన కన్నెజికమును 

చారుద త్తునికి అర్పించి ధన్య యైనది. “కామః ఖలు నామ ఏష భగవాక ; తదను 

గృహీతో మహోత్సవ స్తరుణజసస్య.” అను చేటిమాటబడియు ఇదె తాను తొలి 

మాజు కాముని కగ మౌట అని సూచింపంబడినది. 6 సునిక్షి ప్తం దారికొయా యౌవ 

నమ్” అను చేశ్యామాత (ప్రశంసయు ఇందులకే సూచన, వసంత సేనకు కుల 

వధూత్వ సంపాద నాభిలాషయు, ఇందులకే గమక మగును. పీ యభ్యంతర చతుః 

శాలం జోచ్చునంత పుణ్యమా నాకు?” అను నిర్వేదో క్రియు “నేను అభ్యంతర 

చతుః శాలం జొచ్చితి నటే!” (1౫) అను చేటితోడి పరితోషో క్రియు దీనినే అను 

మానింపంజేయును. 

చారుద త్తుని మీది తన యనురాగము తన బోగము జాతికిని నీతికిని ఇనుము 

నకు పరుసవేదివలె సోకి తమాము కులాంగనతా సువర్ణ సరిణతిం గూర్చినది 1 

చారుద త్తుని పక్కన వసంత సేనయు వసంతసేస పక్కన చారుదత్తుండును ఒండొరు 

అను లోకాన తమ కలరూపున (ప్రకాశింప జేసికొన్నారు. చందనకుని మాట 

“య ద్యార్య చారుదత్తం వసన్తసేనాం వా న జానాపి తదా గగనే జ్యోత్స్నా సహితం 

చన్తరిమపి త్వం న జానాసి! * అనియు, నాని పితూరి నాయకు(డు, విలాసిశేఖరుండు 

శర్విలకుండును * జ్యోత్స్నాఢ్యం శశినమివ” అనియు _ వారి యన్నోన్య పరభాగతా 

పాదకతను ఉగ్గడించినారు. 

మదన [త్రయోద€ కామదేవాోయకనోద్యానమున అనంగా ఆ తిరునాళ్ళలో 

చారుదత్త వసంత సేనలు ఒండొరుల కన్నులు కలుపుకొని చూచుకొన్నారు కా(బోలు. 

అంతకు ముందును ఊరిలో ఒండొరులు కారణాంతరములం (బ్రసిద్ధులు ఒండొరులం 

గూర్చి వినియున్నారేమో. అట్టిదియు కుతూహల పూర్వకమగు ననురాగముం 

గలిగిందం బోలును _ అఏిదానికి ఈ నాటకొన సూచనలేదు. వనంత సేనయు చేటియు 

ఆ యుద్యానమున అనగా యాత్రలో - తిరునాళ్ళలో వారు చూచుకొనుటం గూర్చి 

ఒండొరులు ఎకరారు పడుదురు. చేటీ వసంత సేనల మాటలలో “కిం స ఏవ, యే 
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నొర్యా శరణాగ తాభ్యుపపన్నా, * అన్న మూదలింప్ప గలదు. మతి శరణాగతి ఎందు 

లకో * తెలియలేదు. అప్పుడే అతనిసేరు ఉండుచోటు అడిగి వారిచే కనుగొన, 
బడినవి. ఈ శరణాగతి ఈ యుద్యాన మప్పటి-తిరునాళ్ల నా(టి-మాటలలోనిది. నిన్న 
శకారుండు తటీమినప్పుడు ఆయింట( దూజి వాని బారిం దప్పించుకొన్నదే అది కానట్లు 
గట్టిగా త యను. “యయా మే జనితః కామః’ 1-58 అను చారుద త్తుని 
మాటయు దానికే రుజువు ఈ యనురాగారంభ (ప్రకొారమును వివరములు 
ఉభయులు అతి గాంభీర్యము గలవా రగుటచే వారి మాటలలో ఇంతకన్నను బయిటికి 

తెలియరాలేదు. 

మణి యది మొదలుకొని (ప్రగాఢానురాగముగల దై వసంతసేనయు తన 
ప్రాగల్భ ్యముచే చారుద తుని గవ్బితనమును జంకును ఉపాయములు పన్ని జయించును. 
ఆ కృష్ణ(ప్రదోషమున ఒకపాటి యభిసారముం (బ్రయత్నించినది. తనతో చేటుని 
పల్లవకుని చేటులను సరభృతికా మాధవికలను తోడుగొని బయలుదేరినది, పేరు 

చోటు విన్నందున అమ్మార్షాన బయలుదేరినది, చారుద త్తునియిల్లు సరిగా ఇక్కడ 
ఇది యని యొజుంగదు, విచారించి కనుంగొనంగల ననుకొన్నది. పాపము! శకా 
రాదులు వెంట( బడినారు. చీకటి. ఈ పరుగు తజుముటలలో తన పరిజనము 
తప్పి పోయినది. అందజును చారుద త్రుని యింటి చెంతకు వచ్చినారు. ఆది యపరి 

చిత మైనందున ఆ గందరళగోళములో చీకటిలో వసంత సేనకు తెలియదు. శకారు(డు 
చెప్పినాడు, ఈలంజె ఆచారుదత్తుని మీంద మోజుపడినది, ఇదిగో ఎడమతట్టు 
వానియిల్లు అందులోనికి తప్పించుకొని పోవునేమో అట్లు పోనీకుము . అని. అది 
విని [గ్రహించి తన నగలు ఊడ్చి సొమ్ముల రవళి తెలియనీకయు, పూలుతీసి 
'వేసి వాసన తెలియసీకయ *వామతళి అన్నందున వాకిలికై, ఎడమతట్టు గోడ 
తడవుచుంబోయి డై వయోగమున తెజవ(బడిన దిడ్డి వాకిటిగుండ లోనికిపోయినది. 
అట్లు ఈ పోకిరి మూ(కను తప్పించుకొన్నది; గంతవ్యమును చేరినది. అక్కడను 
బాగుగా దీపాలులేవు; ఒకపాటి చీకటియే. బయటి మూంకలో విటు(డు చారుద తుని 
మీ(ది గౌరవాన ఇ(క వసంతసేన జోలి కూడదని, మజిచేసిన రచ్చకు విదూషకుని 
మన్నింపు అడుగుకొని పోయినాండు. శకారుయ ఏమో బెదరింపులు పలికి పోయినా6ండుః 
నాయడు ఉద్యాన మస్పటి అన(గా తిరువాళ్ళయప్పటి శరణాగత రక్షణాదికమందు 
వసంత సేనపు అతని యందమును గొప్పతనమును ఆఅత్యౌదార్యమున దరిద్రుండగుటను 
మణి వీడని పరువును ప్రతిష్టను లోకాన వినియున్న దానికి ఆతని కన్నులతో 
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కన్నులు కలసినవి, అందము జయంత కంతుల మీలునది చి తృమున హా త్తినది, చర్తుఃపీతి 

కలిగినది, అనురాగ మంకురించినది. వా(డు రాగవశు( డగునా అని సందియము, 

భంగము అవమానము కలుగునో అని జంకు. కావున ఎనరికిం జెప్పలేదు. అతనికిని 

కన్నులు తనిసినవిగాని అతడును ఎవరితోను ఏమియు బయటికి తటాలున చెప్పు 

వాడు కాడు, ఆపె మాత్రము అతిమాత్రపు మెలకువతో తన (ప్రాగల్భ మెల్ల 

వినియోగించి ఆతని పరువుకు ఇంచుకయు దెబ్బతగులనీక అత్యంత భ క్రితో, అతండు 
తన్ను ఎంతయు వలచునట్లు చేసికొనును, తన్ను చాకుదత్తుడు రదనికగా అను 
కొన్నను అన్నుగహమే అనుకొనును. ఉ తృరీయము విసరినను సంతసించి జాజి వాసనం 

జూచి ఆ గబ్బితనమున మంచి రసికతయు దాళగియున్న దే తన వలపు తీబుటకు 

అవకాశముండునని యానపడును. * అస్మ్నాభి రృలాత్మారానునీయమానా = ఇతి 

యత్సత్యం అలజ్మతాస్మే కైతె రతరైః” అన్నమాట చారుదత్తుని చెనిలోపడి 

నందులకు దీన తన నిజాయతి శీలము వలపు త దేకాంతత సర్వేతర ద్వేషము, చారు 

దత్తుని మనసునం దగులును గదా 'అని సంతసించును. తనయింటి జొచ్చిన 

సంవాహకుని వలన చారుదత్తునిపేకు విన్నందుల'కే సగౌరవముగా ఆసనమునుండి 

లేచును. (దాకీణాత్యుల యాచారము!) ఆ చారుదత్తుని యా పూర్వసేవకునికి 
ఉపకారము చేయ(గంటిని గదా అని అతనికి తన చేటికలచే తాలవృంతాది సేవలు 

చేయించి వాని జూదపుబాకి తాను తీర్చి పంపును, మరల తన సేవకునివలన వాని 

పరగుణ్యగ్రహణ సొద్యస్క_దానశీలమును విని సంతసించి, వాని యినాము జాజుల 

వాసన పంచెను ఆనవాలు పట్టి దానిని, తన నగ వానికిచ్చి, తాంగొని కప్పుకొని తద 

జ్ఞస్ప ృష్టస్పృష్టికతో తనిపి, అప్పుడే ఆతండు ఆ వీధినే పోవుచున్నా(డని విని తటా 
లున మిదై యెక్కి చూస్తమేర దాంటువరకు చూచుదుండును. అనంతరము 

ఆత నీ చిత్తరువు తాన (వ్రాసికొని చూచుచు వినోదించుకొ నును. ఇట్టివి యల౦తుటె, 

అయినను అవి ఆసెకు చారుదత్తునిపై గల యాభక్తి గొరవానురాగములు చిత్తము 

నిండి తొనుకుటలని వానికి ఎంతయో విలువ, “దరిద్రః ఖలు సః అని చేటియనంగా 

'అత ఏన కామ్యుకే అని; ఆ “అతఏవి అనుటను వివరించును. దాన తాను గణికా 

లోకాన అవచనీయ నగుదును = అని. మజశియు దొంగిల(బడిన నగ జూదాన ఓడ 

బడీనది అని సందేశము పలికిన శొండీరతకు తా(గామించిన దంట. లోకము మానిసికి 

ధనముంబట్టి ధనముకొ ల(ది విలువకట్టును, నసంత సేనయో గుణముంబట్టి, ఆమె 

యనురాగము అగాధము: అప్రకంస్యము, 

\ 
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ఇదెల్ల తన జాతికే అసాధారణము కా(గా _ దీనినెల్ల తాను మనసుననే దాయ 

కొనును, మురీయును. కాని దానింగూర్చి తన నమ్మిన చేటికలతో నైనను మాట 
లాడదు. మీరు నవ్వుదురేమో . మీకు ఎందులకు చెప్పుట _ * సభీజనాత్ ఉపహసనీయ 
తాం రక్షొమి.” అనును. అపెకు తాను ఏమి చెప్పిన ఏమి చేసిన చారుదత్తుని యభి 
మూనమునకు వెలితి ఏమియు తో(వనీయక దానిని నిలుపుచు సెంచుదు ఉండునో, 
దానిని మాత్రమే చెప్పును చేయును, తాను నిజకుబేరసం ంపద్దర్వితకాక అతని వలన 
తానే ఏమేమో పొందినట్లు తాను అనుకొనుచున్నట్లు అతనికి తో(పింసవలయును. 

అందులకే నగను ఇల్లడ పెట్టినది. అదీ చోరితముకా(గా దానికి బదులు తాను చారు 
దత్తుని వలన రశ్నావళిని నిరభ్యంతరముగా స్వీకరించినది. అట్టిసామ్ము తనకు ఇచ్చిన 

వాండనని. న్యాసమునకు దానిని మించినదానిని ఇచ్చి పరువు నిలువుకొంటినని చారు 
దత్తుండు చిత్తాన మురియుచుండునను నమ్మకాననే తాను ధీరముగా ఆ (ప్రదోషముననే 
వానతో అభిసరణము చేసినది. అంతట చారుద త్తుని పర్మిగహఫలమును నత్ 

సురతోత్సవానంద ఫలమును పొందినది, 

అల్లు చారుదక్తుని మనసున కెక్క.వలయును, చారుదత తుని చిత్తమును 

ఆక్రమింపవలయును. అది తన జీవితాన తనకు ఏకమోక్షము _ అను కోరిక వసంత 
సేనకు తీజీనది. “చేట, కిం ప్రవిష్ణాహం ఇహాభ్యన్తర చతుః శాలకమ్!” “ఏమే, 

నేను ఇక్కడ లోపలి చతుఃశాలలో ప్రవేశించితినమే !? “న కేవల మభ్య నర చతుః 
శాలకమ్, సర్వ పరిజన స్యాపి హృదయమ్ ” “అందే కాదు, మాయెల్లర యుల్ల ము 

నను పదము గొన్నావు !* అను మాటలు విన్నది. ధూతకును తాను దాసినని తెలిపి, 
రత్నాల హారము ఆమెవలనను తానే ఉంచుకొనం దగునను మాట పొందినది. ఈ 
జీవితాన తనకు మనసున ఎంత సంతోషము, ఎంత దిటవు, ఎంత ధైర్యము 
కలిగినవి! దాన ఎన్నియో ఆసలు పెంచుకొన్నది. మటీ యంతట (ప్రవహణ 
విపర్యయమున ఒంటరిగా శకారునికి చిక్కినది. దైవదురోగము ! వా(డు తన 
పాదాలలో పడుదునన్నాండు. ఉత తమోటుగా(డు. ఆ దెప్పరమున ఏదేని బోగము 
జ్త్తున, తన పాతివ్రత మునకు చేగిబేకయే, అప్పటికి వానిం దప్పించుకొనియుండ 
వచ్చు నేమో. మజి సహకారపాదప మాధవినై పోయితిని ఇంక నేమి యనునా 
తన దిటవున ధ్రైర్యమున పరువున వానిని చీ పొమ్మని కాల దన్నినది. మెడ వాని 
పిడికిట చిక్కినది. “నేను వసంతసేనను వావిచ్చి యేడ్రునా?” అని కిదూ కుమా 
ఆనక చారుద త్రనామ స్మరణతో (ప్రాణము విడిచినది, 
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ఉన్నారు నాటకాలలో కావ్యాలలో పతివతలు, సీతా శకుంతలా దమయంత్యా 

దులు, మనము 'కేల్మోడ్పవలసినవారు, ఎంతలేసి కష్టములనో ఓపికతో ఎదుర్కొన్న 

వారు మటి యిట్లు ధగధగని తెంపుతో కంరమోటనపు చావునే ఎదుర్కొన్న 
వారు ఏరీ! 

సంస్థానక శకారు(డు = 

సంస్థానక శకారుం టోలిన నరుడు మానవజాతిలో అరుదు. వానిం బోలిన 

పాత్ర నాటక (ప్రపంచమున అరుదు. భానుడు దరిద్ర చారుద త్తమున హెనిం బుట్టించి 

నా(డు. మృచ్భకటిక కవి ఆమార్షమున ఇంకను వానిని వంకలొ త్తి నిపణముగా 
తీర్చినా-డు. వాండు స్వభావ హాంస్రు(డు నృశంసు(డు నరసకువు. వానికి మనసు 

వంకర; వానినుండి రో(త నిండి కాణుచుండును. వాని మూర్భతకు సొటి వాని నక్క 

టక్క_రితనమే, వాని వలపు, బెదరింపు. వాని యనుగ్రహముః చంసనులే అనుట. 

దుర్చోధమును బీభత్సము నగు విరుద్దగుణముల రాశి శకారుండు. 

అసాధారణ విపరీత భాషితము, తిండిపోతు తనము, రోంతపుట్టించు కామో 

(దేకము (పాణిహింసన పరితోషము = ఇవి యీశకారుని ముఖ్య లక్షణములు, 

వాని భాషితపు తరహా వానిదే, అందు శకారముల పెల్లిదముం బట్టి వానికి 

శకారు( డనియే పేరుపెట్టంబడినది. మాటలు పునరు క్రిమయము. వానికి కేశ అన్న 

చాలదు, “వాల” “శిరోరుహి అనియు చేర్చవలయును. తన్ను వరపురుష మనుష్య 

వాసుదేవుం డని నిర్తేశించుకొనును. ననంతసేనకు దశనామ స్తోత్రమును రచించి 

నాడు. ఉత్త పేరులో ఏమున్నది అని యనుకొన్నవా(డు కాడు పేరుల యావృత్తి 

చేతనే తాను ఎంతో భావము తెలిపి ఏమో సాధింపంగల నని యతని మతము, 

ఎదిరిమాటను అర్థము చేసికొనుటయందు ఎంత తెలివితక్కువ నేర్చునైనను (ప్రక 
టించును. వసంతసేన “ఆ పాడుమాట తన చెవిం బడకూడదు” అని కాంతమ్ అని 

చెవులు మూసికొన(గా వా(డు దానికి “శ్రాంత” అని అర్థము చేసికొని, తదాభిముఖ్య 

మును ఆశంకించును. శ్రమణకు(డు తన్ను ఉపాసకుడు ధన్యుడు పుణ్యు(డు 

అనగా వానికి నాపితుండనియుః సాలెయనియ కుమ్మరి యనియు ఇంకను ఏమో 

అపార్ధము చేసికొని వానిం గొట్టును, సమయాన సరిగానే అర్ధము చేసికొని, వసంత 

సేన వరభృతిక పల్లవక అని తన నౌకరులను సాయమునకు పిలువగా, పిలుచుకోః 

వసంతమాసమునంతటినే పిలుచుకో అని విజృంధించును, భూత వెద్యునికిం 

MR—G 



50 మృచ్చక టికమ్.___ఉ పోద్దాతము 

బోలె పేరులతోనే పిశాచములను వసబజుచుకొందు నన్నట్టి యాదేశము కలదు. 
శకారునికి తన పునరు కులలో. మణీ యది శ్రోతలకు హాస్య జనకమును డఉద్వేజక 

మును. ఉపమానములకు పురాణములందలి పురుములను క్రీలను ఎంతయు అనను 

రూపముగా అనంబద్దముగా తన భాషితములం గూర్చును. అన్నింటికిని ఒక్కే 

ప్రయోజనము . వనంత సేనను బలాత్కారముగా పట్టుకొనుటయు ఎత్తుకొని పోవు 
టయు మజి యేమో చేయుటయు. బడాయికి సరాణములను విన్నాడు. మణీ ఏమియు 

ధరింపలేదు. 

శకారుని తిండిపోతు తనమున రుచుల విశేషములను జుల్డుటలు, లొట్టలును 
చప్పరింతలును (శ్రేన్సులును కలవు. పలుచవుల యనుభవముం జెప్పును, పాటకు 

గొంతు చికిలీచేసికొనం దగిన గంధద్రవ్యములయు నేతియు ఎఐచియ యోగము 
లెజు(గును _ చేయించుకొని తినును. చారుదత్తునికి వధ దండన విధింపించిన తన 

సగ తీర్పుకు ఇంటిలో పెను పండువు చేసికొనును _ మేలి శాలి ఎఅచి చేంపలు ఇంకను 
ఏమేమో. మిక్కుటముగా మెక్కి. చారుద తుని వధ యౌ త్రం జూడ. దోవును. 

శకారునికి తిండి తృష్ణ యెంతో స్త్రీ తృష్టయు అంత యతిమాత్రము. కావున 
అట్లు వెజ్హ యెత్సి వనంత'సేన వెంట(బడును. వశీకరణమునకు వా(డు నేంటి నాగర 

- కుల యుక్తిని సయితము అవలంబించును, వసంత'సేనకు పదివేల మొహరీల వెల 

గల నగను తన బండిని ఇంటికి పంపును. కొని అత(డు మెచ్చిన యుపాయము 

వీడక 'వెంటం ఐడుటయే. తా వలచిన దానిని చుట్టు ముట్టి కత్తియు జళిపించి బెదరిం 

చుట ఐతిమాలుకొనుటక న్ని కార్యకరము, అన్నోపాయము లేదని యతని తలంపు, 

నాట్యమాడును పాదములం (ధ్రెళ్లును కోరికం దీర్చ వే అని బతిమాలును కాని, ఈ 
 యభినయమునను తన మగ బలమును చంప శక్తిని మజవడు. అతని బతిమాలు 

టయు భయంకరమె _ అనును వసంతసేన “కథం! అస్య అనునయోపి భయ 

ముత్సాదయతి?” అని. కట్టకడపట తన నేరము రుజువై తాను చావు తప్పించు 

కొన చారుద త్త శరణాగతు(డై, వసంతసేన సిఫారసు నడుగునప్పుడును * ఇంక 

నిన్ను మరల చంపనే!* అని కదా అనును. 

కాని స్వభావముం బట్టి శకారుండు నిజముగా సీచప్ప పిజీకీ పంద. తా రాజ 

శా్యలు(డని మాటలలో ఎంతేని పొగరుపోతు బడాయికోరు. ఆడుదానిని బెదరించును, 

శ్రమణకుని మై(త్రేయుని నన్నాసిని బాపసనయ్యును వేధించును. మణి పురుషమా(త్రునికి 
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భయవడును, అట్టి దే లోకాన ఖలుల తెజ(గు. శకారు(డు కార మతేవ'డు “తత్ 

పశ్య (ప్రధమం రాస్ట్రి్రయళశా్యాల సంస్థానస్య శూరత్వమ్ |! ' అని వసంతసేన పీను(గును 

విటునికిం జూపి సంతోషించును. 

శ కారునికి హింసస( ప్రవణత యెక్కువో, పకుకొమమే యెక్కు.వో, ఇతరుల 
సుఖమును నాశము చేయట యెక్కు_వో, ఇతరుల బాధను, విశేషముగా శ(త్రువుది - 
గిజగిజలాడుటో కత్తితోనో అంపముతోనో నిలువున చీల్ప బడుటో, తానే సొంత 

ముగా మెడ నులుమ(గా వసంత సేనవలె ఊపిరాడక తనుకులాడుటో - ఇట్టిది యేది 
చూచుట యెక్కువ [పియమో ఆతని స్వభావ(కూర చిత్త మునకు నిర్ణయింపరాదు, 
( వసంత'సేనయు సమయాన (మొక్కవచ్చిన యాతని తలను కాలందన్ని యాతని 
కోపము రగిల్చినదే యగుంగాక, ) తన బండిని విజింగిపడిన ప్రాకారపు గోడ మీందుగా 

పుష్పకరండకములోనికి తెమ్మని, అట్లు చేసిన ఎడ్లు చచ్చును, బండి విణుగును, 

నేనును చత్తునే, అని స్థావరకు(డు అనగా _ చావసీ, కొత్సయెడ్డు కొత్తబండి కొత్త 

చెటుండు వత్తురు. నాకేమి _ అని ఆచావులు విజుగుటలు చూడ నాసపడినాడు. 
వధ్యస్థానమునకు పోయి అక్కడ చారుద త్పుని బిడ్డను రోహసేనుని చందాలురతో 

నాయనను విడిచి నన్ను చంపుఃడు అని జాలిపలుకులు పలుకుచున్న వానిని చూచి, 

చారుద త్తు(డు వానిని సముదాయింపనగుచున్న విలంబమునుం జూచి శకారు(డు 

చండాలురతో అబ్బాయితో కూడనే చంపుడు చారుద తుని యన్నాండు. కత్తి దెబ్బకు 
పిల్లవాడు ఎట్లు చేపి౦చునో చారుదశ్తుండు ఎట్లు చేష్టించునో చూడం గోరినా(డు. 

వనంతసేనను చంపి, అప్పుడు మరలివచ్చిన విటుని, రా చెలువులో ఈదులాడుదము 

అని పిలిచినాండు. వాని క్రౌర్యమునకు మితిగాని సాటువగాని యున్నదా* హృద 
యమే లేదు - వట్టిబిండ, ఉక్కు! ఈ (క్రొర్యముననే వానికి ఎంత జిత్తులమారి 
తనము! చారుదత్తుని మీంద ఫిర్యాదును ఎంత నేర్పుగా బనాయించినాండు! వానిం 
గావ చేటుండు మేండ మీదినుండి దూశి నిజమును శకారహత్యా కృత్యమును 
ఉద్ధాషింపంగా దానిని ఎన్ని : జిత్తులతోనో మాపి చేటుని అవలికి. గొంపోయినాండు ! 

వసంతే సనం జంపినప్పుడు విట చేటుల నందుండి పంపివేయ తన నక్కతనమును 

చాల నేర్పుగా (పకటించినాండు. వారిని సాక్ష్యమునకు రానీక ఒకనిని తన మదైపైంద 

సం కెలలు పెట్టి కట్టి యుంచినో(డు, మజియొకనిని “ సీవుకదటా చంపినది 2” అని 

తన రాజశ్యాలతతో వధను వానిమీంద పెట్టుదునని బెదరించి యిటు రానీక తజీమి 
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నాయడు. ఒక్క దెబ్బన ఎన్ని వధలకు దారితీసినా(డు, శకారు(డో దయ్యమో ! 

చిత మునకు సంస్కారము లవలేశముకూడ లేని రాక్షసుడు 1* ఇట్లు చెప్పినాండు, 

వానితో వీడక మెల(గినవాని విటుండు. 

ఆహో మూర్చ తా | 

విపర్య స్త స మనశ్చే స్పై సః శిలాళశకల వర ర ణః 

మొం సవృ కెరియం 4 మూర్ రి ర్ఞాం*గాన్తా వనుంధ రా. 1-6 

మతి వాని పజతనమననే చావుకు భయపడి చారుదత్తు శరణుజొచ్చి 

* పొసగ మేలుచేసి పొమ్మనుపే చావు” అన్న చావుం బొందినాండు. 

మైతేయు(డు ల 

కాళిదాసు విదూషకుడు రాచనగరివాండు. ఆస్తే (శ్రీ హర్షుని విదూషకు(డును. 

శాకుంతల విక్రమోర్యశీయ మాళవికలు మూంటిలోను విదూషకుం డున్నాడు. నాగా 

నంద రత్నావళీ (ప్రియదర్శికలు మూ(టిలోను ఉన్నాడు, విదూషకుండు. వారు 

నాయకులకు కామ సాహాయ్యము నేర్చుగానే చేయుదురు. అందజియందును తిండి 

పోంతుతనమును సంధ్యావందన మేని రాని (బ్రాహ్మణాచార శూన్యత యు పిళీకితన 

మును రాణివాసములో చొరవయు చెప్ప (బడినవి, వీరందణును ఇంచుమించుగా 

ఒకమూసలో కర6గి పోయ(బడిన వారుగా అగపడుదురు. మైశ్రేయు(డు వారికంటె 

చేబుతీరువా(డు. అందులకు కొంత కారణము చారుద తుడు వేఖుతీరువా( డగుటయు, 

వాని కథ 'వేబుతీరు దగుటయు. 

మెశ్రేయు(డు చారుద క్తుని సర్వకొలమిత్రముః బుస్ధియం దున్నస్తై దారిద్ర్య 
మందును చారుదత్తుని వీడక కూటికి ఎక్కడ తిరిగినను సాయంకాలమునకు ఆతని 

ఫంచకు వచ్చును. 

మెశేయుని యాకారముననే కొంత నవ్వ్యుతోయు కురూపము. శకారు(డు 

అకనిని కాకికాళ తలవాండా అనును. తానే తన తల ఒంకెపిల్ల మోకాలివంటిది 

అనును. చదువు సంధ్యలు కల వాండుకాండు గాని వేదాలయు, యజ్ఞాదులయు 

వాననకలవాండే. వానినుండి ఉపమానములం గొనును. రేభిలుని పాటను చారుద త్తుండు 

ఎంతో మెచ్చుకొన్నదానిని ఒక ముసలి పురోహితుని వేదపఠనపు గొణుగువలె 

నున్నదని నవ్వును. స్త్రీ సంస్కృతము నేర్చుకొనుట కొత్త ముక్కు (త్రా(డు వెట్టిన 

పెయ్య నసకొట్టుటం బోలె, అట్లు అది ఆపాటియే, తనకు నవ్వు కలిగించినది అనును. 
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రావణుండు తపస్సు చేసి పుష్పకముం బొంది అందెక్కీ ప్రపంచము నంతటిని 

స్వర్షాదులను తిరిగి చూచినాండ(ట? అని తాను అదేదియు లేకయే వసంతసేన 

బంగళాలో తిరుగుచు లోకాలన్నియు స్వరముతో కూడ చూచిన “్టైతి నే అని 
a 

బాలునివలె అబ్బురపడును. 

మై(త్రేయుండు తిండిపోశే, మజి సూత్రధారుని నిమంత్రణమును లక్ష్య పెట్ట 
అంగీకరింప(డు. మునుపు చారుదత్తుని బుద్ధికాలమున తాను తనచుట్టు గిన్నెలలో 

నానా భక్ష్యైలును పెట్టం బడగా వానిని విలాసముగా తినుచు తూ(గుచు “జంటినే అని 

త లపోసికొనుచు కొంత జాలిగొలుపును. వసంతసేన వంటయింటిని చూచి అక్కడ 

నుండి తన ముక్కునకుం గొట్టిన నానావిధముల కమ్మని వాసనలకు నోరూరి అది 

స్వర్గమే అనుకొని తన్ను భోజనానికి అక్కడ కూర్చుండు మనం గూడదా యని 

యువ్విళలూరును భగ్నమనోరధు. డగును. దానికి వసంతసేన మీ(ద వాని 

మనసులో కోసము అతృప్రి కలుగును. దానిని తంటాగా చారుద త్తునితో చెప్పి 

ఆతనికి దానిజోలి పెట్టుకొనకు అని హిశవు చెప్పును. 

మైత్రేయుడు వట్టి సిటీకి. తనయింట కుక్కు యు పరా[కమించును అన్నట్లు 

చారుదత్తుని వాకిట విట చేట శకారాదులు రచ్చచేయుచు రదనికను జుట్టుపట్టిలాగు 

పోకిరతనము చేయగా తాను వారిని ఏమో చేయగల యట్లు కేకలు. వేయును. 

శకారుం గూడ బెదరింపం బోవును కాని వాండు కూర్చుండుమన్నను నిలుచుండు 

మన్నను ఏడువుమన్నను నవ్వుమన్నను మనసున జంకుచునే పెంకె బదులు చెప్పును. 

పీథిలోనికి తోడు వెలుతురు లేక తాను పోను అనును. వసంత సేనకు తోడు 

పోవయ్యా అనంగా ససేమిరా యనును. వీధిలో నాపై కుక్కలు పడును: రాత్రులు 

తిరుగాడు సొంటుగాయలు నన్ను పట్టుకొందురు అనును. 

మెథశ్రేయు(డు తెలివిలేని మూఢు(డు. మట్ చారుదత్తుని యాసరావలని 

పొగరునుం గలవాడు. వసంత'సేనచేటుని (ప్రశ్నలకు, సులువుగా జవాబు చెప్పం 

దగిన వానికే, తనకు జవాబు తో(పక మిణకరించి చారుదత్తు నడిగి ఎణీ(గి చెప్పును. 

వసంతము సేన అన్న మాటలను చేర్పవయ్య అనంగ అదియు చేయలేక తప్పుగా 

చేయును. మెబుమునకు ఉలికినట్లు వసంత సేన చారుదత్తుం గౌగలించుకొనయా, 

మెజిసి యీ యమ్మను బెదరింతువా అని మెతేయు(డు మబ్బును తిట్టును. చారు 

దత్తుడు బంగరునగల న్యాసమును రాత్రుల సీవు కాపాడుము అనయా "దానిని చేత 
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గొనును గాని నాటినుండియు అది తనకు నిదాభంగ కారణమని ఎవ(డేని దొంగ 

దొంగిలించుకొని పోరాదా అనియే యనుకొనుచుండును. అది యొకపాటి మిత్ర 

నిరాదరణము అధర్మ ప్రావణ్యమును అగును కాని అది యాతని తెలివితక్కువచే 

కలిగినదే. ఎప్పుడును అదే తలంపు కాంగా అదియే కలగనును. ఆనగలను శర్విలకు(డు 

దొంగ కొనిఫోవునట్లు కలలో తానే అతనిచేతపెట్టును, అధికరణమున ఎంతయు 
కూడని చోటను సమయమునకు ఒకపాటి చై వికముగను దానిని సంకనుండి | (క్రింద6 

బడవెచి దాన చారుదక్తుని ప్రాణము మీందికి వధ దండనం దెచ్చుసు. సర్వము 

అవివేక విలాసము. 

మైశ్రేయుని నోట ఎత్తి పొడుపు తప్పుపషట్టుట తప్ప వేణు మాటలు రావు. 

చారుద త్తుతు ఎంతో గొప్పవాడు పేదవడిన మాశ్రకు వాని యింటిమీంద గల్ఫా 

చేయుదురా అని అజచును, విటు(డు తన్ను చారుదత్తునితో చెప్పకు అని పాదాల 
(వ్రాలి బతిమాలుకొన(గా వానిని సత్పురుష అని గౌరవించి సరేలే అనును, మఠ్ 
వనంతసేన సోదరుం జూచి ఆ పట్టు ఉడుపులను ఆ నగలనుచూచి వల్ల కాటి పూచిన 

చంపకము అనును, వనంతసేన యమ్మను మిక్కిలి లావుగా ఆసనడునం గూప్చండC( 

బెట్ట(బడినదానిని చూచి, ఆబ్బ! ఎంతలావు! డాకినియా! అనును. ఈమెను 

లోపల ఉంచి తరువాత గదికి వాకిలి పెట్టినారు కాబోలు, లేకున్న ఏవాంకిట( బట్టును 

ఆ కశేబరము అనును. చచ్చునేని, అది వేయి నక్కల మేత యగును అనును. 

ఆయింట సంసదకు అబ్బురపడి ఓడలవ్యాపారమా అని యడిగి, కాదు అనయా 

మీ కెందులకు ఆ యోడల వ్యాపారము? మీ చన్నులు పెట్టలు మొలలు ఓడలే కథాః 

మదన సముద్రాన (పేమ నిర్మలంపు నీళ్ళలో పయనములు గావించునవి 1 = అని అది 

బోగమువృ త్రి వలని భాగ్యమనును. బోగముది తగులుకొన్న అది చెప్పులోని 

రాయివలె తొల(గింపరాక ఎంతయు వేధించును _ నీవు వారి జోలి పెట్టుకొనకు అని 

చారుద తునికి హితవృ చెప్పును, వసంత సేనకు మితిలేని డబ్బుమీంియాస అనును. 

అధిసరించి వచ్చిన వసంతనేనను వెకలిమాటగా . “మీరేమి ఈ రాతి ఇక్క డనే 

నిలుతురా * పిచానా వేయుదురా* ” అనును, 

ఎన్ని వచ్చినను మైశ్రేయనియందు ఒక్క మేలి గుణము, చారుదత్తుని 

మీ6ది వీడని హాోర్హమగు స్నేహ పక్షపాతము. సంపన్న దశయందుం టోలెనే ఈ దారి 
(ద్యమునను అతనిం గాచుకొనియే యుండును. వీధిలో భయమని వసంత సేనకు 
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తోడు పోంజాల ననెను గాని రత్నావళిని ఇచ్చి రమ్మన్నను, మృవృకటిలో రోహ 
సేనునికి వసంతసేన 'పెట్టియిచ్చిన నగలను మరల వసంతసేనకు ఇచ్చి రమ్మన్నను 
తాను కుదురుగా పోవును. నగలం గొంపోవుచుండగా చారుద త్తుండు అధికరణ 

మునకుం బిలువ(బడినా(డని విని ఏలొకో అని భయమంది అటుపోక అధికరణమునకుం 
బోవును. ఆధికరణమున చారుద త్తుని మీంద శకారు ఫిర్యాదు విని అధికరణికునితో 
చారుదత్తుని తట్టుగా ఏ బ్యారిస్టరును చెప్పలేనంత (ప్రతివాదమును ఉపన్యసించును, 
“ఓహో, ఆర్యులారా, పురములు స్థాపించి విహోరములు ఆరామములు దేవాలయ 
ములు తటాకములు కూపములు యజ్ఞ యూసములు.ఇన్నింటితో ఉజ్జయినీ నగరమును 

ఆలంకరించినవా౭ఃడు పొడు డబ్బు సద్దికూ6టి కోనము ఇట్టి యకార్యము చేయునా * 

ఓరోరి లంజాకొడుకా, రాజళ్యాల 'సంస్థానకాః నోటికి అడ్డములేని వాడా జనులకు 

దోషము చేయువా(డా భండా ఒంటినిండ "బంగరు చేసుకొన్న కో(తీ, చెప్పరా నా 
యెదురుగా. న్నాపియవయన్య్యుండు పూచిన మాధవిని దాని చిగురు నలుగునో అని, 
పూలుకోయ వంపలేనివాండు ఇహపరములకు కాని యిట్టి పనిని ఎటువలె చేయును? 

ఉం(డా లంజాకొడుకా ఉండు. ఇగిగో నాచేతి కట్టతో సీ హృదయమువలె వంకరగా 

నున్న దానితో నీతల పగుల గొ'పెదను? అని ఒళ్లుతెలియక కచ్చేరి సముదాచారముం 
జూడక కొట్లాదిను. అట్టి 'స్నేహపరవళు(డు. చారుదత్తుని వధ్యస్థానమునకు 

కొనిపోంగా ఆ నాయనను కడచూపు చూచుటకు కొడుకును తీసికొని ఆగుంపులో 

(త్రోయుచు త్రోపుడు వడుచుం బోయి చారుదత్తునికిం జూపి ఆజాలి సమాగమము 
ననంతరము శకారిగా(డు పిల్లవానిం గూడ నాయనతో( గూడ నజీకివేయుండురా అని 

చండాలురతో అనగా, చారుద తుడు, రాజశా్యలుని యామాటయు జరుప్పదురో అని 

దిగులుపడి పిల్లవానిని తల్లికడకుం గొంపొమ్మని తనతో చెప్పంగా? నీవుపోయిన 
నేను ఉందునను కొంటివా, మిత్రమా వేరుతెగిన చెట్టు ఉండదు అని బాలుని తల్లికిం 

జేర్చి తాను చారుద త్తునితో (ప్రాణము వదలుదును అని పోవును. అటుపో(గా అక్కడ 

ధూతాదేవి చారుదత్తుని య శ్రోతవ్యమును వినకముందే తాను అగ్నిం బడుదును అని 
జ్వాలా కరాళముగా మండుచున్న నిప్పులో దూ(క(టోవు చుండ(గా; అమ్మా; ఏపనికిని 

బాహ్మణ పురస్కారము వలయును, నిలు నన్ను (బ్రాహ్మణుని పురస్కరించుకొని 

ఆపని చేయం దగును. నీకుముందు నేను దూశెదనని సం(భ్రను పడెను. అట్టి మిత్ర 

కుటుంబ పరాదీను(డు మెశేయు(డు, వానిం బోలినవా(డు మజి ఎందును ఉండ(డు. 
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చారుదత్తుండును ఆ యాపదలో మొదటి స్మరణగా మై(్రేయుని స్మరించును, 

“మైత్రేయ, భోజ కిమిద మద్య మమోపఘాతః” అని. తరువాత (బ్రాహ్మణీని 

భార్యం దలంచుకొనును. “హా! బ్రాహ్మణీ .” అని. నిజముగా మె త్రేయు(డు 

చారుదత్తుని సర్వకాలమిత్రము ! 

ధూతాదేవి ?= 

ధూతాదేవి సతివతల మెలుబంతి. సంపదలో ఎట్లో దారిద్ర్యమున అంత 

కన్నను పతిశుశ్రూషా పరాయణ, తన నగలన్నియు ఖర్చుపెట్టినది. ఒట్టి ఒళ్లు! 
పత్రై సకదేవత ! ఇంటికి దొంగ కన్నమువేసి పోయినాండని రదనిక అనంగానే ఆమె 

మొదటి తలంపు ఆర్యపుత్రునికి ఏమి దెబ్బ గాయము తగులలేదు గదకే అని. 
“ఏమియు లేదమ్మా, ఆయిల్లడ నగ ఎత్తుకొనిపోయినాండు అంతే” _ అని యన(గా; 
“ అదేమే ఏమీ తగులలే దంటివే, ఒంటికి తగులుటకన్న ఇది చార్మిత్రమునకు దెబ్బ 
కదaే!” అని “ఎట్లు లోకులు ఏమనుకొందురు, ఆర్యప్పతుండు (మింగినా. డనుకో 

రయ్చే! దానికి బదులు ఈ నా రత్నాలహారమును ఇచ్చివేయుదును. కాని ఆర్య 
పుత్రుండు నాది తీసికొన(డే ఎట్లబ్బా' _ అనీ మైక్రేయుం బిలిపించి దానిని అతనికి 
తన రత్న షపి యుసవాసమునకు (బ్రాహ్మణ దానమని చెప్పి ఇచ్చివేయును. వసంత 
సేన చారుద త్తు నభిసరించి వచ్చి, అనాండు రాత్రి యింట నిలువ(గా తాను ఎంతో 

సంతోషించును. ఈను చెందక చెల్లెలి (పతిని ఉంచును. రత్నావశళిని వసంతసేన 

తాను చారుదత్త గుణనిర్జిత దాసిని, అది తనకు వలదు ఇచ్చివేయుదును తీసికొమ్మ 
న(గా తీసికొనదు _ అది ఆజనమునకు చారుదత్తు-డు ఇచ్చివేసినది ఆని. తనకు 
నగలు వలదు, చారుద త్తుండే తన భూషణము అని పాతివ్రత్యానుష్టానమును 

ఇతరులకుం గఅపునట్లు అనును, 

ధూత ఏమో ఉదాసీనవలె తోయట నిజముగా జొదాసీన్యము గాదు, అత్యంత 

మనస్విని యగుటతో కూడుకొన్న గబ్బితనము, చారుదత్తునికిం దగినది. వానినే 
పోలినట్టి సాధ్వి. అంతే. చారుదత్తునికైన యామె (పీత్యనురాగ గౌరవములు 
'మెరలేనివి. చారుదత్తుండు కొ ర్తిం బడంటోపుచు రోహసేనుని ఇ6కను నీవు అమ్మతో 

ఆశమమునకుం బొమ్ము అన(గా అట ఆమ్మ నాయనకన్న ముందు నిప్పులో దూక 

సమకట్టంగా ఆతడు కొంగు పట్టుకొని వీడకున్నను, అతనిని మైశ్రేయుం బట్టు 
కొమ్మని తాను తన యిష్టముం జేయుదునని సం(భ్రమించును, చారుదత్తుండు వచ్చి 
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కలనికొని తానుఎండ(గానే ఇదేమి సాహసము, నూర్వ్యు,డు అ_స్హమించినంగదా 

పద్మిని కన్నులు మూసికొనుట అనగా, కావుననే అది యచేతనము _ నాకు “మానా” 

లక్ష్యభూతము గాదు. అనును. బతికి లేచివచ్చి చారుదత్తుం బదికించిన వసంత 

సేనంజూచి దిష్ట్యా । కుళలినీ భగినికా 1) అని గాథాలింగనము గావించుకొనును. 

ఎందరు లేరు పతివ్రతలు లోకాన, ఐనను ధూత ఒక యసాధారణమైనది; సాటి 
లేనిది, చారుద తునికి తగినది. 

రోహ'సేను:డు '___ 

దాలు(డు దోహాసేనుండు చారుద త్తునికి అత్యంత _పేమభూమి?, చారుద త్తుండు 

వానితోనే ప్రొద్దు పుచ్చును. వాండు చల్లగాలికి బయట పండుకొని నిద్రపోంగా, ఆ 
వసంత ర్థు (ప్రదోషమున మంచుతోడి గాలివలన చలియెత్తునని వానిం దన ప్రావారక 
మున కప్పి లోపలికి గోంపొమ్మ నును. వాడు అన్నెము పున్నెము ఎయి6గని 

నోరెజుంగని కందు, మేని నిండ నగలు దాల్చియున్న తల్లి ధూక పేదజికమున 
[క్రమముగా నగలం గోలుపోవుట తల్లి యొడికెక్కు. బాలుడు చూచుచు దాని కథలు 

వినుచుండినాండేమో తెలియకయే. వానితోను తమ్ముపైకొనుచున్న 'పేవటికంపు 
(బ్రస్తావములు వచ్చుచుండగా అది వాని చి త్తానను నాటుకొన్నది. వాండు “మాయమ్మరు 

ఇప్పుడు నగలులేవు” ఆని యనుచు నుండును కాంటోలు. కాక పేదటికము పైకాన్న 

తరువాతనే వా(డు పుట్టినాండో ! నగలతో ధూతను చూచి యెటు(గ(డు. అట్టి 

వానిని ముద్దాడ వసంత యె త్తుకొన(గా, రదనిక యీమె మీ యమ్మరా యన్నది. 

వాడు ఒంటినిండ నగలున్న యీమె మాయమ్మకాదు అనెను, ఆ మాటకు వసంత 

సేన యుల్లమున ర్ఫుల్లున కళుక్కుమని. ఆ యింటిం బై కొన్న పేదణీకము స్మారి 
తమై వానిమీంద జాలినిండి కంట నృశువు తేఅంగా అప్పుడే తన నగల నన్నిటిని 

ఊడ్చి, “రారా నాయనా, ఇదిగో మీయమ్మనై తిని చూడు అని కంట పోజెక్కిన 

య(శువుల మింగుచు మాతృంపేమ నిండ౧ బలికి, వానిని ఒడిలో నుంచు కొన్నది. 

ఆ నగలనే ఆ మట్టియాటబండిలో నించి వానికి ఇచ్చి, “నాయనా దీనికో బంగారు 
దిండి చేయించునురా రదనిక నీకు” అని బుజ్జవించినది. లప్తే నధ్యస్థానమున 

చండాలురకు పట్టువడియున్న నాయనను మెతేయు(డు అకనికిం జూప(గా, అతడు 

ముద్దుకాటి, దుఃఖముసపేర, ఓరి చండాలురూ, మా నాయనను విడువు(డురా నన్ను 

చంపు(డురా అనును, నిప్పు మంటలో దూంకంటోవు నమ్మ కొంగు పట్టుకొని పేమ 

పారవశ్యమున నేనును కూడవ త్తునని వీడండు గదా. 

MR--—H 
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విటులు ?__ 

ముని విటలక్షణముం జెప్పి నా(డు ; -.- 

' వేశ్యోపభార పళలః మధురో దవీణ, కవిః 

ఊవహాోపోవాకు మో వాగ్గీ శతురశ్చ విటో భవేత్ ? 

ఆని, వసంతసేన విటుడు ఈ లక్షణము లన్నింటితో కూడుకొన్నవా(డు, 

చాల సమద్దండు, వసంత సేన చాల గొప్ప యంతస్తు నాగరకత విలాసము గలది 

కావున ఆమె నాశయించిన విటుండును విటులలో గొప్ప వాగును. ఆమె 

చారుద త్తు నభిసరింస గాలిలోను మబ్బులోను ఛ్యత్రధారిణి మొదలగు సరిజనముతో 

బయలుడేరంగా విటుండును కూడ తోడుగా పోయినాండు. దారిపొడుగునను వానవలని 

యడ్డముగాని వఏీసుకుగాని వసంత సేనకు తోపనీక ఆమెతో సమానముగాను మించు 

చును ఉత్సాహ పబచుచు య. వర్షించుచునె పోయినా(డు, మధుర, 

దక్షిణః, కవిః... . మొదలగు నన్ని గుణములును (పత్యక్షమగుచుండిను. 

కడపట వసంతసేన చారుద త్తు నింటం జొచ్చుచు. అతనిని ఇ(క నీవు పొమ్ము 

అనగా వనంతసేనకు ఆ రాత్రి చారుద త్పునితో శయనగ్భహమునం గడపంటోవు 

దానికి ఆనుభవసరీవాహముగా నెబకాణతనముం గజపు నుపదేశమును * = 86 

(సాటోపే త్యాదిని) పలికి సుఖసిద్ధి రస్తు” అను నాశంస పలికి మరలినాండు. 

ఐనను వసంతసేన నిజమగు మరీ ఎతు (గ డనందగును. ఆపెది సర్వము "పేశవాస 

దూరము గదా, 

మజియొక విటుడు శకారునికి శృంగార సహాయు(డు ఉన్నా(డు, వాడు 

మోటు శకారుని మోటు శృంగారమునకు సాయము కావలసినందున అందులకు 

తగినట్లు తాను వ్యవహరింప వలసియుండెను. చారుద త్రునే తొలినాండు అభినరించు 

చున్న వసంతసేన శకార విట చేటాదులు సందెవేళల వీథులలో విలాస విహారము 

చేయుచుండ శకారుని కంట(బడినది. వానికి ఆమెను బలాత్కరించి పట్టుకొని కోడి 

పుంజు ననుకరణము౦ జేయుకోరిక కలిగినది. దానికి తగిన మాటలు, “డబ్బు 

ఇచ్చిన వానినెల్ల నీవు డబ్బుకు తగినట్లు కూడవలపిన దానవు” ఆను నిత్యాది 

నేర్చుగానే చెప్పుచుండినాండు, ఇంతలో అ శకారు(డే ఆమె దరిద్ర చారు 

దని వలచి తన్ను ఒల్లకున్నది అనెను. సమర్జుండైన యావిటుండు వసంతసేన 
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యందమును , అంతస్తును గుణప్రసిద్ధిని ఊరిలో విని యున్నవా(డు, కన్నవాండును 
“నోఒస్మద్విధానాం (ప్రణయెః కృశీకృతః....1 ఎ 46 చారుద ల్తుని యాదార్యాఖి 

జాత్య రూపాదులను ఎఅింగి యతనియం దెంతయు తన మనసున గౌరవము నాటు 
కొని యున్నవాడు, ఇ(శను వనంత సేనం బట్టుకొను శకోర (ప్రయత్నమున తాను 

సాయపడుట చాల తప్పు అని మనసునకు తెచ్చుకొని “రత్నము రత్నముం గూడి 

నదిపో' అని తలంచి వసంత పేనకు తప్పించు కొననుంగూడ సాయపడి, 'గుణఃఖలు 
అనురాగస్య కారణమ్. నప్పన రృలాత్కారః” అను వనంతపేనమాటను పాటించి. 

“హృదయే గృహ్యతే నారీ అని ఇత్యాదిగా శకారుని మందలించి “పో, అగవడక 
మాయమైనది వసంత సేన” అని యని. చారుద్ త్తు నింటికడ జరిగిన రచ్చలో తానగ 
పడుట అజ్ఞానము చేతనని మై_త్రేయుని కాళ్ళంబడి (మొక్కి. *మన్నింపుము: చారుదత్తు 
నితో నాపై చెప్పకు అని బతిమాలుకొని. చెప్పనని యతని యభయవార విని శకారుం 
ద్యజించి పోయిన గుణగహణవి నీతుండు టనే, బండ్ల మాణుపౌటుచె పాపము, 
వసంతసేన పుష్పకరండ జీరోద్యానమునకు చేరంగా చూచి విటు(డు, అమ్మసూట 
వినీ డబ్ముకోనము కడపటికి ఆ హంసనుమాని యీ కాకి కడకు వచ్చితివాయని, 
కాదు బండ్రమాలుపాటుచే ఇట్లు చిక్కు కొంటిని, యని తన్ను శరణు పొందగా. 

ఆమెం గాపాడ (ప్రయత్నించి, తనవలన కాక, శకారుని తిరస్కరించి కాలందన్నిన 

యామెను వాండు చంవ నిశ్చయించుకొని. తన విటు(డు జీతగాండు కదా ఆని ఆపని 

వానిం జేయుమని, వాండు పరలోకభయాన ఎంత మాత్రము చేయనన(గా, అంతట 
లానె కాసెవిగించి అందులకు కడంగ(గా, ఏరా, నాయెదురుగా చంపెదవటరా ఆమెను. 

అని వానిని గొంతుపట్లి లా(గి పడ(దోసిన వాడు శకారువిటు(దు, అంతట వాండు 

జి తుపన్ని, మీ యెదుట నన్నుం గలయుటకు జంకుచున్నది వసంతసేన, నేనామెను ఎందు 

లకు చంపుదును . నీవు అవతలికి పో, ఆమె నాకు వసపడును అనగా, అట్లును 

జరుగునేమో, బోగమువారి గుట్టుంతయు ఎవరెజుంగుదురు అనుకొని శరణనుచున్న 
దానినే వసంత'సేనం బాటింపక, వానితో “వసంతసేన నీచేత నా న్యాసము, కాపాడి 
నాకు అప్పగింపవలయుినని చెప్పి, తాను కదలిపోయి, అయినను వానిని నమ్మక 

హొంచిచూచి, వా(డు పూలుదునిమి యలంకరించుకొనుటను, పిల్లా పిల్లాయని 

తజీయుటం జూచి, కామియు అనునయనశాలియు నై నాండు = ఇంక పర్వాలేదు _ 
అని ఆటక్క_రిగానిం టొర నాజిసనమ్మి తాను పోగా, ఆక్రూరు(డు వసంత సేనను 
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మెడనులిమి చంపనే చంపి, రాలుడు సండుటాకలతో పీనుంగును కప్పి, తొలగి 
నిలుచుండినాండు. వాండు మరలి ఏదీ వసంతసేన అని యడుగంగా చంపివేసితిని. 
ఇదిగో చూడు నా పరాక్రమ కార్యమును అని చూస, ఆ పీనుంగుం జూచి, అయో, 

అయ్యయ్యో అని తన్ను శరణన్న దానిని విడిదిటోయితినే, ఉజ్జయినికి అలంకార 

మైన చంద్రలేఖయే, ఊరి లక్ష్మీయే, నాబోంట్లకు ఆశ్రయమె, ఉపకారిణియే _ 

చెడితినే నేను _ అని దుఃఖాతిరేక మున మూర్చిల్లి తెలిసి వసంత'సేనం దలంచుకొని 
“అమ్మా! అట్టి దానవుగదే, ఇట్టి దానవుగదే, ఆని ము క్రకంఠముగా విలపించిః 
టోగముతనములేని సాధ్వివి కులాంగనవుగ పుట్టుదువుగాక అని ఆశంసపలికి, ఇ(క 
నీపొక్తు నాకు వలదు అని ఆ రాజశ్యాలుని శకారుని దిగనాడిః రాజ్యపు బితూరి 
నాయకుని శర్విలకుం జేరం బోయిన ధర్మపరు(డు. 

శకారుని చేటు(డును వట్టిక్షుదుండు కూసిస అని తొలంగద్రోయం దగినవా(డు 
కా(డు. శకారుండు వసంత సేనను చారుదతుని యింటి దారిలో సీదిలో పట్టుకొనం 
గోరి తజీమినపుడు, తన దొరతో రమింపవమ్మా మంచి చేపలు మాంసము తిందువు 
గాని అని దొరసేవను చక్కగా చేయును. ఓరి చేటా, మనమును ఇంటికి పోవు 
దము పద అన(గా సరి అని, (క్రిందపడియున్న క తిని దొరచేతనిచ్చి. వాండు 
ఉండనీలే నీ చేతనే అన్నను తాను దానిం బట్టుకొన నొల్ల క వినయముం జూపినా(డు. 
వసంత సేన పొరపాటున తన బండియెక్కు.టను పాపము వాడు చూడలేదు. చూచి 
యున్న మాన్సియుండుసు. మణీ పుష్పకరండముం జేరినంతట తన బండినుండి దిగిన 
వసంతసేనం గాంచినాండు. ఈపె సీబండిలో ఎసప్లు ఎక్కినది అని శకారు. డడుగ(గా 
తాను బండ్ల యడ్డము తొల(గించుకొనంబోవుచు బండిని చారుద త్తుని దిడ్డివాకిట నిలిపి 
తిని అప్పుడు జరిగినట్టున్నది యీపని, నేను కను(గొనలేదని మెలంకువతోనే సరిగా నే 
యూపహీాంది చెప్పును, కడపట శకారుఃడు వసంతసేనం జంప నిశ్చయించుకొని, 
చేటుని తన్ను ఆపనిచేయము అనా . తాను ఆఘోరపాపమును ఎంత మాత్రము 
చెయను ఈజన్మను కూడ తాను పాపము చేసి పాడుచేసి కొనను, నన్నుకొట్టు, 
చంపు. నేనేమోచేయను అని తన పాపద్వేషమును ఊని చెప్పును, బిండి మార్పున 
తాను కెచ్చితినే వసంతే నను, పాపము ఇక్కడ ఇట్లు చంపంబడుటకు అని తాను 
ఎంతేని పా క్త పుండై దుఃఖించును, తాను. హత్యను బయట చెప్పుదునో అని తన్ను 
శకారుండు మిద్దెమీ(డి కొట్టున సంకెలలంగట్టి యుంప(గా. అక్కడికి వినవచ్చిన. 
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యార్యచారుద తుని వసంతసేనం జంపినాండని చంపంగొని పోవుచుండు.దాటింబును 

విని, పాపము, ఏ పాపము ఎబు6(గని యాగొప్ప (బ్రాహ్మణుడు అబ్లుకొ నిపో (బడు 

చున్నాండే - నేనెజీ,గిన నా సొమిమీంది నిజము౦జిప్పి వానిం గాంచయ కెట్లు. సంకెలలతో 

ఇక్కడ ఇట్లున్నాన అని సళ్ళా త్రాఎ దుఃఖములుపడి, తాను కొంచెకాండను: చచ్చినం 

జత్తును. వానిం గాపొడరుండంజాల నని ఆ మిద్దెమీందినుండి కిందికి దూకిన 

పరోపకార సాహసికుండు, సంకెలలూడి కాళ్లు వచ్చినవి, కాని తాంజావలేదు ! పుణ్య 
చింతఫలము! అంతట తాను ఆగుంప్పను వెదకుకొని రూటిపోయి: తనదొర శకారు(డు 

వసంత సేనం జంపినది, చారుదత్తు,డు కానేకాదు అని ఆ గుంపున చండాలురు విన 

నజచి చెప్పినాడు. చారుదత్తుడును ఎపండోగదా యీ నిష్కారణోప కారియని 
యబ్బుర పడి తన్నుం జూచినాండు. ఇంతలో శకారుండు నచ్చి బానిసవైన తన్ను 

పట్టుకొని, లాను ఇంట బంగారు దొంగిలించినందులకు చావ(గొట్ట(గా తనమీ6ద 

సీయసత్యము చెప్పుచున్నా6డని చండాలురతో బప్పి వానిని తొలగించి లాగుకొని 

పోవా తాను చారుదత్తుం గాంచి నాళ క్త కొల(ది (ప్రయత్నించితిని, మజియిట్లు 

లా(గికొని పోంబడుచున్నా నని చెప్పకొనెను. ఆర్యకు(డు రాజుకాంగానే, చారు 
దత్తుడు ఈ నిష్కారణబంధువైన చేటుని మృదు డనక ఆ పరహితప్రవణతకు 

ఎంతయు మెచ్చుకొని “అదాసోభనతు? అని బానిసళనమునుండి స్వేచ్చగా నుండు 

పౌరుంజేని యను(గ్రహించినా(డు. 

శ రింలకు(డు 
ఛా 

శర్విలరముందు పిరూరికి నాయకు,డు, దేన అధార్మికుందును త్రూరు(దును 

అపర క్ర వొదుండును అగు పాలకుడు రాజ్యమునుండి తొలగంపంబడునో, అయినను 

ఆది నాటకమున విశేషాకారముగా దీయలుపడక అంగముగా లీనముగా నడచుచుం 

డును. కట్టకడపట ఈ శర్విలకుండు పాలకుంజంపి గోపాలదారకు సింహాసన 

మెక్సి_ం౦చి చారుదళ్తుని యభోవతముగా సమ్మానింప నగపడును. ఆత౭డు ఇందు 

ముఖ్యముగా పసందర నేసచేటి మదనికం గామించి దానికి దాస్యము మాన్ని తన 

భార్యగా పఏలుచుకొను కాముకు.;డులగా తొలుత అగపడును, మంచి (బాహ్మణకుల 

మునం బుట్టిన వా(డయ్యు, మదనికం గామించి దానికై థన మార్షింప అతినిప్ప(6 

ఇముగా దొంగలవృ త్ర, కన్నమువేయుట మొదలగునదిః విద్యగా అభ్యసించి 
అందును ఎన్నియో ధర్య్మసయమములు పాటించుచుచుండి, ఒకనా(దు చారుద ల్తునింట 
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అతడు కాంచి మెచ్చుకొన్న మిక్కిలి యందమైన కన్నము కొట్టి, యెంతయు నేర్పుగా 
'మైెయేయునిచేతనున్న వసంతసేన యిల్లుడబంగరునగను హరించుకొసపో యినా(డు. 

తనకై న నిష్క_9యధన మని దానినీ "నుదనికకుం జూస(గా అది వసంతసేన దని 

చారుదత్తుని యింట నుండిన దని, చారుదత్తునికిం గలిగిన నష్టమునకు ఆచేటి 

(యు వసంత సేనయుం గూడు) మూర్చిల్లి తెలిసి యిట్టిపని చేసితివే, ఇకనెట్లు అని 

యన(గా, అంతలో అది చారుదత్తునిమీ(ది మదనింక మోజుమాట యని వా(డు 

ఈసు చెంది; (స్త్రీల యవిశ్వననీయతను దూషింస జొర(గా. మదనిక దాని నిజ 

మును, దాన వసంత సేనకును అప్రియముకా(గల దన్నమాటను పలుక(గా విని, 

మదనికవలన నే ఆయిక్క_ట్టున తప్పించుకొను నుపాయమును నేర్చుకొని, తాను 

చారుద త్తుని మానిసిగా ఇల్లడ నప్పగింపవచ్చినవా (డుగా నటించుచు వసంత సేనకు 

దానిని ఇచ్చును. ఈ కధయంతయు చాటున పొంచి వినుచు వికృతి (ప్రకృతులం 

బొందుచున్న వసంతసేన, దానికి సంతోషించి నేర్పుమీజి “దానిం దెచ్చి యిచ్చిన 

వానికి మదనిక నిమ్మని ముందే చారుద కుడు తనకు సందేశము పంపినా. డనుచు 

మదనికను అతనికి వధువుగా ఇచ్చివేసినది. దాన తన కర్మ తాను తెలిసిపోయితిమే 

అని విలక్షు(డై వనంత సేనతో ఎకరారుపడి వసంతసేనకును చారుద త్రునికిం గూడ 

గూర్చిన బింధువుం బోలె నొక్కట వసోపకారతా బద్దాంతరంగముతో కృతజ్ఞా(డ్రే 
మదనికం గానిపోయినాండు. ఆ క్రొత్త పేయసినే, తటాలున అప్పుడే వినంబడిన 

తన మిత్ర మైన గోపాలబాలకు నిష్కారణ బలాత్కార కారాబంధనమునకు దుఃఖ 

కోధములు మనసున లేవ(గా, వానిం గావ దీనిని మిత్రునింట విడిచి పరువె_త్తిన 

యుచిత జ కార్యశూరు(డు, ఆ యుజ్జయి నీరాజ్యాన పాలకరా జ్యాపర కుల నెల్లరం 

గూర్చుకొని ఉపాయములు సన్ని యొగంధరాయణుండు మునుపు వత్సేశునింబోలె 

తన మిత్రుని ఆగోపాలదారకుని విడిపించిన దక్షుడు _ అక్ష సమయము వేయి 

యాపాలకుని యజ్ఞవాటమున పశుమారముగా జంపి, ఆనుర క ప్రజల జయధ్యానము 

లతో ఆగో పాలబాలుని రాజ్యసింహాసనమునం గూర్చుండ బెట్టి, వానికి మం[త్రియు 

నేనానియుంబోలె తాను చారుద త్రవసంత సేనలకు ఏది తగునో అది సాధించిన సాధు 

కార్యదీక్షి తుండు, ఇ ట్లొక అనూచానపుత్రుండు శర్విలకుండు, కులము చెబుచుకొని 

బోగముదానిని వలచి, దానికి ఈవలయు డబ్బుకి దొంగతన మభ్యసించి, దాని 

నైనను సీతితప్పకే చేయుచుండి? దానిని విలుచుకొని తన వధువుగాజేసికొందు నని 

చేరమాడుచుండి. అన్తే ఒకనాంటి పెద్దదొంగతనాన దొంగిలించిన ధనముతో 
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దానిని విలుచుకొన్న రసికవిలాసి. నాంటి రాజ్యపాలనా దోషములు ఎంచి, దానిం 

జక్కంబెట్ట దీక్ష(బూని పితూరీ లేపి సాధించి, సాధు రాజ్యముం బ్రతిష్టించి సాధు 
వులం గాచి గౌరవించిన యొక కార్యశూర రణళూర పురుష విశేషము. 

మదనిక :.___ 

ఈశర్విలకునికి అనురాగాలంబనము మదనిక, బోగము దయ్యు తన యందము 

నకు సొటియైన పురుషగుణానురాగముగలది. ధనానురాగమును బోగమువృత్తిని 
మానుకొన్న కులాంగనతనమునకు ఉవ్విశులూరినది. తన సానికి వసఎతసేనకు ఎంత 

యుం గూర్చునది. అపారమైన తెలినికేటగలది. శర్విలకు(డు దొంగిలి తెచ్చిన 
యా యిల్లడకై ఇటు వనంతసేనకును అటు చారుదత్తునికిం గూడ అప్రియము 

గావింపంబడిన దే యనియు తనకు విలువగా వసంతసేనదే మైన యానగను ఆమెకు 

చూపనగునా యనియు వందురి శర్విలకుం దూటీ, తప్పించుకొను నుపాయుమును 

అతనికి నేర్చిన నిపుణురాలు. దాన నింక తనకై న బేరము చెడినాక్తే, తాను నిష్కీ9త 
కాకపోవుదును = అని తో(చినను చింతింపక |సానికి అపకారము కూడదు, తా నేమైన 

కానీ అను స్వామిన్యనురాగార్గవశాలిని, మణీ దై వయోగమున సాని సౌజన్యమున 
_దాననే నిష్కీ9తయై వధువెనను, వసంత సేనను వీడిపోలేక కృతజ్ఞతకు ఆమె పాదా 
లలో అశ్రువులు రాల్చిన కృతజ్ఞయు బుజుకయు, శర్శిలకుని కెంతయుం గూర్చిన 

పతి వత, 

దర్దురకు(డు | __ 

దర్జారకు(డును ఒక తమాషామానిసి. రాలుగాయయు సొందుకాయయు. 

పుట్టుజూవరి. అందు ఎంతో ధనము జయించి రాజువళె పెండ్లి చేసికొని మ్మితులం 

బొంది దానా లిచ్చి భోగా లనుభవించి జూదమే నృ త్తిగా నుండి దాననే సర్వమును 

పోంగొట్టుకొని, ఒక బొక్కలపేలికను, విస్పరానిదానిని కుచ్చెలుగా మడిచియే బుజాన 

దాల్చి. నిముస మొక్క_చోట కాలు నిలువక దిన మంతయు ఖుషాలుగానే వీథులు 

తివుగుచుండు వాండు; ఇప్పటికిని జూదపు మహిమను నమ్మినవాడు, తన పూర్వచరి 

తముం బట్టి సభికుని కంటం బడ జంకుచుండును. వీథి జగడాలలో కలుగంచేసికొని 

తూలి, దయగొని బలహీనునికి తోడి తా జగడమాడి ఎదిరి కన్నులు నిండ మల్టి 
దుమ్ము కొట్టుటకై న ఓడనివాండు. ఆపూటకు దొరకిన దానిని దొరకినంతే తిని గడుప్ప 
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చుండువా(డు, స్వభావసాహసికండు. అట్టివాడు రాజ్యాన పితూరియే లేచుచున్న 
అందు చేరకుండునా * శర్విలకా శితు(డై నాండు. నాటకాంతమున చందనకాదులతో 
అగపడియున్న బాగుగా నుండెడిది. మటీి అగపడలేదు, 

సంవాహకు(డు :.__ 

సంవాహకుండు పాటలిప్పుత్రిపు మంచి గృహస్థు కొడుకు. నంవహనమును . 
ఒళ్లు ఆప్యాయముగా... పిసుకుటను _ విద్యగా నేర్చినాండు నగరదర్శనకుతూ 
హలమున ఉజ్జయినికి వచ్చిన వానికి అది (బ్రదుకుతెరువై వాండు చారుదత్తునికి సం 
వాహకుండుగా కుదిరి అతని దయౌదార్యాదికి సంతసించుచు సేవ చేయుచుండినాండు. 
సాధారణముగా గొప్ప యాఢ్యులు అంగసుఖపరాయణలు సంవాహకులబే అంగమర్ద 
నము గావించుకొందురు. వనంత సేనయు అన్నది సంవహన మెంతయు సుకుమారమగు 
కళ అని, చారుదత్తుని దార్మిద్యము పై కొనగా ("ఆత(డు చార్మితమాత్రావశేషుండు 
కాయగా) అట ఆవృ త్తిం గోలుపోయి అతడు జూదమునం (బ్రవేశించినా(డు* 
ఆ విద్య చక్కగా రాక ఆటలో ఓడి, పది సువర్ణములు కట్ట లేక, సభికునిచే తన్నులు 
తిని పరారియై దాంగుకొనుటకు తలుపు తెజచియున్న వనంతసేన యింట జొచ్చి 
శరణు వేడి, పొంది, వసంతసేన తన్నుంగూర్చి యడుగగా తా నొకప్పుడు ఆర్య 
చారు(ద త్తాశితుడ నని చెప్పినందులకు ఆమెచే ఎంతయు మన్నన యాదరములు 
పొంది జాూదగాం[డబాకీ యామె తీర్పయగా, ఆమెవలన సెలవుగొని, అప్పటికి తన 
జీవిత కే శములం దల(చుకొని, రోసి, ఇంక పరివజింతు నని బౌద్ద శ్రమణకుడై నాండు. 
అట్లు అవ్యాజముగా అంతయుపకారము చేసిన వసంత సేనకు (పతి తాను ఏమి 
చేయగల నని నిస్పృహం జెంది. దానిం దలయుకొనుచునే యుండెను. ఇట్లుండ 
ఒకదినము తాను తన కావులం గుంజుకొనుటకు శకారుని పుష్పకరండకములోని 
కోనేటికి పోయి మరలువా(డు గుడ్డ ఎండవేయను తగినచో టని ఒక యెండు 
టాకులరాళ?పై పజుప(గా, అది వసంత సేన పీనుంగుపై కప్పియున్న సండుటాకుల 
రాళిగా ఏర్పడి అందు ప్రాణి కదలాడుటం జూచి, చేయి వెలికి నిగిడిన మరల 
(వాణము వచ్చుచున్న వనంతసేనం జూచి యానవాలు పట్టి తేర్చి దొహము తీర్చి 
కాపాడి తమ మఠమున సేదచేర్ని, మజుసటి దినము ఆమె కోరినట్లు చారుద త్తునిం 
టికి కొనిపోవృచు దారిలో చారుద త్తుం జంప గొనిపోవుచున్న చాటింపు నిని 
ఆమెను ఆగుంపులో చారుద త్తునెదుటికిం గొనిపోయి కూర్చి . దాన వారిచావులు 
తప్పించిన కృత జ్ఞ (డు, (ప్రత్యుపకారశీలు(డు. సాధువు. అతనికి చారుదత్త 
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పసంత సేనా శకార శర్విలకాదులదై ఎగుడుదిగుడులతోడిదై న ఈలోకచరితముం 
జాడ(గా వై రాగ్యమే బలపడినది. అతనిని ఆదరించి (ప్రత్యువకరించుచు చారు 

దత్తుండు ఆ (క్రొత్త యార్యకరాజ్యమున సర్వబౌద్ద మఠాధిపతిగా చేసినాండు. దేశాటన 
కుతూహలము; నమ్మిన సేవకునితనము,* కృతజ్ఞత (ప్రత్యుపకారసరత వై రాగ్యము = 
ఇవి వీని లక్షణములు, = 

౫, మృచ్చకటిలో హాస్యము 

మలి యే నాటకమునను ఇట్టి యొక శీర్షి కకు అవకాశమే యుండదు. 

విదూషకుం డున్నచోట వాని నాశ్రియించినది ఏరవంతయో ఉండును, మటిీ మృచ్చక టి 
కమున అది యొక శీర్షికచేయగలయట్లు సెక్కు. తెజంగుల తొలినుండి కడవటకు 
నిండి యున్నది. (ప్రతిపుటలోను (ప్రతిపాత్రమందును సంవిధానమునను అగపడుచునే 

యుండును. విసివింపదు. చప్పనగాదు, చమత్కారము కనిపించునది, కొత్త కొత్తగా, 

మొగ్గు తగ్గులుగా యథాపాత్ర సందర్భముగా పర్వియున్నది, 

హాస్యముం గూర్చిన శాస్త్రము ఇంచుక. . సా. ద. 11. 229....“వికృతము 
లయిన యాకారము వాక్కు వేషము చేష్టలు ఇత్యాదులయొక్క వేడుకనలన హాస్యము 
గలుగును. ఉత్తములకు స్మితహసితములును, మధ్యములకు విహసి తావహసితములును 
నీచులకు అపహనితము అతిహసితంబును. ఇంచుక నేత్రవికాసము అధరచలనంబును 
కలది స్మితము, అదియే దంతములు ఇంచుక యగపడుదున్నచో విద్వాంసులచే 
హసిత మన(బడుచున్నది. మధురన్వరము విహసితము, అంసశిరఃకంప సమేతము 
అసహసితము, బాష్పములతోడిది ఒడలు విసరుట కలది అతిహసితము * 

హాస్యము శృంగారమున పుట్టును, కావుననే శాస్త్రమున శృంగారము 
వెంటనే హోస్యముం చెప్పుదురు. 

'శృజ్లౌరాద్ధి భవేద్దాస్యో.... ....భరత ౪1 = ఉక 

'శృజొరానుకృతిర్యాతు, స హాస్య స్తు ప్రకీర్తితః _ 45, 

ఎ త్తుకొన(గానే (ప్రస్తావనలో సూత్రి చాల సేప్త పాటపాడినందున అలసితి 

నని యింటికి పోయి నటిని తన భార్యను పిలిచి . “తినుట శేమైన ఉన్నదే 

కర --- 1 
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ఇంటిలో అనయా = నటి “అన్ని యున్నవి అని, ఏమి! నున యింట నన్నియు 

ఉన్నవా క అన(గా “అంగడిలో ఉన్నవి” అనుట హాస్యమై, ఈ నాటకాన హాస్యము 

దండి అని తొలుతనే సూచించును. 

కొన్ని యెడల మాటలక్షేష్య వక్త ఒక యర్భమునం జెస్పినదానిని శ్రోత 
ఒం డర్భమునం గొనుట, 

1. మెశేయుడు వసంతసేన యభిసరించి వచ్చినప్పుడు. 

ఆమె వచ్చియున్నది అని చెప్పవచ్చిన చేటునితో. 

'మై(శే-. ఓరీ ఎక్కడరా నీవు ఈగాలిలో వానలో పెంజీకటిలో వచ్చితివి ? 

చేటు(డు__ఓరీ ఇదిగో ఆమె* 

మె(తే-..ఎవరురా; ఎవరురా ఆమె ః 

చేటు(డు ఇదిగో ఆమె. 

మె[కే__ఏమిరా మెమ్మె, మెమ్మె, ఆందువు, కబివులో ముసలి నన్నాసివలె 
మెమ్మె అని ఎగళ్య్వాసించెదవు ! 

చేటుండు _నీవు ఎందుకురా ఇంద్రోత్సవమునకు ఆసగొన్నట్లు కాకి వలె 
బిగ్గరగా కాకా కాకొ అందువు ! 

మై(త్రే__మణి చెప్పరా * 

చేటుండు __ ఓరి నీకొక ప్రశ్న చేసెదను రా.* 

మై(తే-- నేనును నీతలపై నాపాదము వేసెదనురా. * 

ఇత్యాది యెల్ల, 

ఆ రెంటిని (వసంతము . సేన) ఒకటిగా కలిపి చట్లన చెప్పు. సేనవసంత, 
కాదురా పదాలు త్రిప్పి చెప్పరా. పాదాలు వెనుకకు మరల్చి నిలిచి . సేనవసంత, మూర్భ _ 
పాదాలు కాదురా, మాటలు, వసంతసేన = ఇదిగో ఆమె వచ్చినది ! చారుద త్తునితో 

చెప్పు అనుట యెల్డిను. వయస్య సీ ధనికుడు వచ్చినాడు. నాయింట దనికు దెక్క-డి 

వోడు? ఇదిగో వసంత సేన వచ్చినది. ఇందెల్ల ఎంత హాస్యము తొనుకు చున్నది ! 
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చేట వేనగానికి సహాసమ్ అని అభినయసూచనయు ఉన్నది. తొలియంకమున 
శకారుండు వసంత సేనం దజుమునపుడు, ఒల్లని దానిని వలచి తజుము రసాభాసము 

ననే ఒకపాటి హాన్యము ఉన్నది. అంతియ కాక అప్పటి వాని మాటలలోనెల్ల 
హాస్యము తోంచుచునే ఉండును _ ఒల్ల కున్న కత్తితో నలుకుదును చంపుదును 
అనుటయు, ఓసి వర పురుష మనుష్యుండను వాసుదేవుండను - నన్ను కామింవవే! 
అనుటయు, అందులకు వసంత సేన కోపముతో మూయుము నోరు, పాపము ఆమాట _ 
అన్నట్లుగా “శామ్” అనగా . ధానికి "శ్రాన్సమ్ అని ఛాయంగోని, నన్ను 
(సమించి, నాకై పరువె_త్తి “అలసితివి అని జాలిగొనుచున్నది యని చప్పట్లు చబచి 
పకపకనవ్వుటయు ఎనిమిదవ యంకమున (శమణకు(డు (పసీదతు ఉపాసకః అని 

(శమణకభాషగా ఉపాసకుడు మన్నించునుగాక అనియు నీవు ధన్యుండ వు; పుణ్యు! 

డవు అనియు మెచ్చుకోళ్లు సలుకంగా వానికి మంగలి యనియు నా స్పికుండనియు 
తొట్టి యనియు కుమ్మరి యనియు ఏమేమో యపార్థములు చేసికొనుటయు హాన్యమే. 
మజియు శకారభాషితమంతయు _ ఆపేరునకు తగిన *శకారప్రాచుర్యము” చేతను 
“ఆగమలిజవిహీనం దేశకలాన్యాయ విపరీతమ్ వ్యర్థికార్డ మపార్థం భవతి హి వచనం 

కకారస్య” అన్న యన్ని యవలక్షణములచేతను “రావణ స్యేవ కుస్తీష్”; అనియు, 
హనూమాన్విశ్వావసో ర్భగి నీమిన సుభద్రామ్ .” అనియు మొదలుగా నున్న వానిం 

బోలినది ఎంతయు నవ్వును పుట్టించునదే యగును: ఆ నవ్వులతో, వానియెడ ఒక 
రోంతయు తో(చుచునే యుండును. ఇదియు, ఇంకను ఉన్నదియు హాస్యమయమే, 

శకారు(డు తొను పాడుదు నని గొంతెత్తి వికారముగా పాడి విటుని ఏమి 
ఎట్లున్నది నాపాట యని యడిగి, అతని కంచెను తన్ను తానే మెచ్చు కొని, ఎందులకు 
బాగుగా నుండదు. ఏల కాను గంధర్వుండను ! గొంతు చికిలియగుటకు ఎట్టి వస్తు 

వులతోడి సాధకములను అన్నముతో తిందును _ * అనుటయు హాస్యజనకమె. 

విటచేటులతోడి శకారుని మాటలహాస్యమున రోతయు భయమునుం గూడ. 

గోంచయచుండును, విటు(డు ఏ తప్పును చేయని యీబాలను నగరభూషణమును నేను 
చంపుదునేని ఏతెప్పతో వరలో౭నదిని దాంటుదును * అని యనంగా తోయకొనకుండ 
నేని త్తునులే సీ నకు మంచి పడవను అందులకు. అనును, వసంతసేనం జంపి వా(డు 

పడిన సంతోషమెంత ! నవ్వుచు నా యీ పర్మాక్రమమును మాయమ్మ చూడదాయెనే | 
మాయన్న చూడ(డాయెనే !__అనుట, మరలిన విటునితో “చంపివేసి తినోట్ దానిని, 
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నాపరాక్రమము చూడుము అని వసంతసేన పీనుంగుం జాపుట. అందులకు పొందిన 

దుఃథొన మూర్చిల్లి తెలిసి యెంకేని ఏడ్చుచున్నవానిని “భావా, వ త్తువా, తామరల చెజు 

వులో ఈ(దులాడుదము.” అనుట, చారుద త్తుండు కొ రికింగొని పోంబడుచుండ.(గా 

వానింజూడ6 జుట్టువాణిన జనుల పెద్దగుంపును చూచి సంతోషించుచు, ఈదరిద్రునికే 

ఇంతగుంప్ప కూడినదే, ఒక వేళ రాజశ్యాలుని ఘనుని నన్ను ఇట్లుచంస( గొనిఫొవుదు 

రేని అప్పుడు ఇంక నెంత "పెద్ద గుంపుకూడునో అనును. ఆమూర్థత ! అదెంత 

హాస్యము, వసంతసేన బ్రదికి వచ్చి, చారుదత్తుం గూడి వారు క్రొ త్తరాజుచే దొర 
దొరసానులు చేయంబడగా, తన్ను భటులు పట్టువజు(ుకొని పెడజెక్క_లు విలీచి 

కట్టి వారి యెదుటికి తేగా _వసంతసేనం జూచి తొ త్తుకూ(తురా నన్నుకాపాడవే _ 

ఇ(క మరల నిన్ను చంసనులేవే, అనును. ఇట్లు హాన్యము తో(పని మాట లేదు. 
ముందు హాస్యము. తర్వాత మజేమేని, 

తాల్ 

ఆపోలీను అధికారులు వీరకిచందనకులు జగడమాడు కొనుటయు నవ్వుల 

గొల్చునదే, ఆందులో ఒక? డొకనిని చేతి సంజ్ఞలతో, జాతితునుక పె క త్తిం దీటుట 

కత్తెరతో కత్తిరించుటం బోనివానితో సీజాతి మంగలి కదటట్రా అనుటయు, మణొక 
డును అశ్లే సన్నలళలో భేరీమొదలగు చర్మవాద్య నామములతో సీజాతి మాదిగ కద్యటా 

అనుటయు, నేను తనిఖీచేసిన దానిని మరల తనిఖీ చేయుటకు నీవెవండవురా అని 

£౬క6 దొకనిని తన్ని కూల(ద్రోయుటయు, వాడు దొరతో చెప్పి నిన్నేమి చయిం 

తునో చూడు అని వెడలిపోవుటయు, చందనకుండు బండిలోనున్న ఆర్యకు నుద్దే 

శించి రహస్యముం గాచుబు వసంత సేనా ఆని పిలిచి బయటికి వ్యవహరించుటయు _ 
“ఇందము రహదారి తనిఖీ ఐనదన్న చీటి నీకు,” అని తన కత్తి నిచ్చుటయు ఇది 
కథలో ఎంతయో (ప్రధాన విషయ మయినను అంతయు హాన్యపూరితము, 

శకారుని చేటు(డును హాస్యముగా పలుకనేర్చును. 

శకా_ నావిడ్డా స్థావరకా చేటా, నేను నీకు బంగారు మురుగులు ఇత్తునురా. 

చేట-__ఇచ్చిన వానిని నేను పెట్టుకొందును. 

శకౌ..నీకు ఒక దింగారుషీట సెకైదనురా. 

చేట-_ పెట్టిన నేను దానిమీ(ద కూర్చుందును, 
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ఇర ఇంకను, 

శకా___.ముణీ నామాట విను, చంపరా వనంత సేనను. 

చేట__.అన్నియు విందును చేయుదును, ఆకార్యము తప్ప. 

వసంత సేనాచేటుండును వసంతసేన _ పేరు తటాలున చెప్పక - మామిళ్ళు 

ఎప్పుడు పూచును ౪ వసంతమున _ నగరాలకు ఏది రక్షణ? సేన _ అని విడదీసి 

(ప్రశ్నలు వేసి, తర్వాత ఆజవాబులం గలిపి వసంతసేన యనిపించుటయు హాస్య 

జనకము, 

విదూషకుడు గదా నాటకాలలో హాస్యగా(డు. మటి యిందు మెతేయుండు 

ఉన్నాడు. ఆతనీం గూర్చి ఒకవిధమైన హాస్యము పూర్ణము ఉదాహరింప(బడినది. 

ఇంకను ఎన్ని తెజంగులదియో ఎంతయో కలదు. ఆతని మాటలలో ఉల్ల కుట్టు - 

ఉత్పాంసము ప్రాయికముగా నుండును. మై[శ్రేయునిది మాటలహాన్యమః. తేథిలకంని 

యతిమభుర తం(తీగా త్ర సమ్మిళిత మైన పొటం గూర్చి, ey సంస్కృతము పఠించుచో 

కొత్తగా ముక్కుతాడు కుట్టిన యావునలె ఎక్కువగా సూ” శబ్దము చేయును _ 

మగవా(డు కాకలి పొడుట “వాడిన యెండిన పూలు చుట్టుకొన్న మునలి పొరో 

హితు(డు 'వేదమం(త్రము జపించున ట్లుండును అన్నా(డు, దేనిని చారుద తుడు 

మైముబచి మిక్కిలి మెచ్చుకొన్నాండో. ఇందు అతని సంగీతాజ్ఞానమును స్పష్టము. 

కలలో “వయసా, సీవు ఈబంగరు నగను నాచేతినుండి తీసికొనకున్న ఒట్టు. నే 

అని పలవరించి ఆన్యాసమును దొంగశర్విలకునిచేత తాన పెట్టినా(డు. వసంతే సీనత లి 

అతిస్థూ లకాయను చూచి అబ్బో! డాకినియే! అని ఎంతబొట్ట ! ఈమెను పెద్ద 

డేవతావిగ్రహమువలె ముందు అక్కడ నుంచి, తరువాత వాకిళ్ళు అమర్చియుండ 

వలెను. లేకున్న ఈమె ఏవాకిటను పట్టదే ! అనును. *చాతుర్థికమను జ్వరముచే 

ఆమెయట్లు స్థూలయై పోయినది” అని అన(గా “బాబూ చాతుర్థిక జ్వరమా, 

నన్నును అట్లు అనుగ్రహింపవయ్యా నీకు (మొక్కెదను” అనును. “చచ్చిన 

ఆమెను ఒయటికి ఎ త్తుకొనిపోవ అలవిపడదు, వాకిళ్ళు పట్టదు. నక్కలను కుక్క, 

లను నూటిని (ప్రవేశపెట్టి పీనుంగును తినివింపవలసినదే', అనును, జంట బంగారు 

నగలను జరీయుడుపులను ఒంటినిండ ధరించిన వసంతసేన తమ్మునిం జూచి 

ఏప్పణ్యము చేసిన ఈమె తమ్ము(డుగా జన్మముకలుగునో _ అనును. అంతలో వాడు 

వట్టి వల్ల కాటి పూచిన చంసకవృక్షము . పో అనును, ఎ త్తిపొడుప్పలేని మాట 
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అవి చ, 

క్లో, దారిద్య, శోచామి భవన్త మేవ 
ముస్నచ్భరీశే సుహృ దిళ్యుషిళ్వా 

వివన్న దేశే లా మయి మన్దభాగ్యో ః 

మె మేతి చినా క్వ గమిమ్యసి త్వమ్, 3౮ 

విదూ.__( నె వెలత్యుమ్ ) భోవయన్య యది మయా గన్వవ్యం, 

త చే పాపి మమ నహాయినీ రదనికా భవతు, (భో వఅస్స, జల్ల 
మవ గన్తవ్వమ్, తా వసా వి మే సహాల్తణే రదణిఆ భోదు ]. 

మహాపాతకములు ఐదు, మన్నుప్రో కములు _ ఇది ఆజవది వానిని మించినది, 

_ువ్మావాత్యా సురాపానం ే సేయం గుర్వద్దనాగ మః 

మహా న్సి పాత ళా న్యాహుః. సంసర్ష శ్చాపి తె తేక నవా, 

ఫోం ఏం. - చారిద్య = ఓరి ఉదజేకముశా, భవన్నం = నిన్ను _ నిన్ను 
_ గూర్చి నీకోసమే _ ఏవం శోచామి = ఇట్లు దుఃఖుపడెదను, ఎట్లనలగా _ అస్మ్మళ్ 

' శరీరే = నాచేవామున, సుహృత్ ఇతి = మిత్రము అని, ఉషుత్యా = శా ఫురముండి, FF 
మన్దభా శో మయి = అద్భష్టహీనుండ నైన చేను. విపన్న దేహే = ఆపదం బొందిన 

ప్రాణము పోయిన _ బేహముకలచాండను కాంా, త్వం = నీవు మమ ఇతి 
చినాం = ఇది నాది యను తేలంపును, క్ళ గమిష్యసి = ఎక్కడ పొందుదువురా క 

ఒకే దార్మిద్య గా, నీవు నాయందు ఇంత మహ్కవతో. ఇంత (పీయబవాసము 

ఏర్పటు చుకొంటి-కే, శేప్పు నేను చచ్చిన కైన మతి యెవనియందు చేరెదవురా, 
మి నావంటి. దర్శిద్రుండు ఎందును తేడ అనుట, వ్యాజ స్వ సుతీ _ అలంకారము, +. 

7 వాసయోగ్యమను _ స్తుతి నిందగా ముగియున దే, వ్ సుతి ర్నిందా స్తు స్తుతి 

భ్యాంస్తు సుతి నిందయోః, 

సవైలత్యమ్ _ వైలమ్యుము గుట్టు తాక నాడిన పుడు కలుగు నీగు _ తాను 

పోను అన్నందుకు _ నున్నీగా విమఖీభవన్ని సువ్భాదః _ -ఇ స్పెల్ల చారుదత్తుండు 

చాపోయినందులఖు _ తనకు _ అతనిచే నిత్యమహళోపకృతు నక సిగ్లు “కలిగినది, 

యది మయా గ _న్లవ్యమ్ = చేను పోవన వలయు జీని, తేశ్ = ఆప్పటికి, 
ne రదనిశా అపి మే సహాయినీ = ఈరడనిక హడ నాక తోడుగా, ఆగునుగాక, 
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తానై. కలుగంజేసికొని ఒకరి పక్షము చేరి వీథిలో కొట్లాటల పర్యంతమునకు వెను 

కాడనివా(డు, తన యు త్తరీయము, విప్పిచూపరాని ఒక బొక్కలపేలిక, దానిని 

విప్పి, చూపందగదని కుచ్చెగాచుట్టి దానిని లాలించినా(డు...-+....అయం పట 

శ్చిద్రశ తై రలంకృతః..* ... ...సంవృత ఏవ శోభతే! అని. 

'శర్విలకుండు జందెమునకు ఎన్ని యువయోగములు చెప్పును! దానితో 
కన్నమును పొడుగు వెడల్పులు కొలుతును అని కొలబద్దను, మజచి వచ్చితినే యని 

యట్లుపయోగించును. (ప్రతాపరుద్రుని వెజ్టియగంధరుండు వీ(పుగోశికొనుటకు పనికి 
వచ్చు ననఃడా! 

సందర్భాలయు సన్నివేశాలయు హోస్యమును కలదు. వసంత సేనాచేటుండు 

మెశ్రేయునికి (ప్రశ్నలువేసి వానిని జవాబు చెప్పలేక మిణకరింప(జేసి వానింగాంచి 

అందజిని నవ్వునట్లు చేయుట, ముందే మాటలహాస్యమున ఉదాహృతము ఒకటి. 

శకారునియు వసంత సీనయు ఆభాసశృ్ళంగార ఘట్టము లెంతయు హాస్య జనకములే. 

శకారు(డు చీకటిలో తాను మరల పొరబాటు చేయునునో అని విటచేటులను 

ఇక్కడ ఇక్కడ అని కూర్చుండ (బెట్టి గుబుతు పెట్టుకొ నుటయు, రదనికను వసంత 

యనిలాగుట, మైతేయుని నవ్వు ఏడువు మొదలుగా అని వాని 'పెంకెజవాబు 

వినుటయు హాస్యజనక మే. 

సంవాహకు(డు జూదాన ఓడి దెబ్బలకు వెజచి. సరారియై పాడు దేనళములో 

దేవతా వ్మగహమువలె నగుటకు పాదాలు ముందుకు త్రిప్పి తా వెనుకకు నడిచి 

గుడిలో చొచ్చి కదలక నిలుచుండుట రాతిబొమ్మ కొయ్యబొమ్మ అని వారు 

ఊచిన కదలకుండుట వాని యెదుట అంతట సభికుండును జూదరియు వాని 

గుట్టు కనిపట్టి జూదమాడ తొడంగుటం జూచి వాండు తన్ను నిలువరించుకొన లేక 

ఆట కె బయటికి వచ్చి వారికి దొరకుట ఎంత హాస్యజనక సందర్భము ! తరువాతి 

జగవాన దర్జురకు(డు వచ్చి సంవాహకునికి సాయపడం గలయుట, కొట్లాట = సంవాహ 

కుడు తప్పించుకొన లేక వనంత'సేనయింటం జోచ్చి శరణడుగుట . వాని బాకీ తీర్చ 

వసంతసేన ఒక బంగారునగ చేటిచేత నిచ్చి, ఆ జూదరులకు ఇచ్చి సంపుమని చెప్పుట, 

వారిని వెదుక వచ్చిన చేటిని దాని చూపులచే రసిక భుజంగుల బేరానికి వచ్చిన 

దానింగా (బమసి ఆ జూదరులు మే మాపాటి సంసన్నులముగాము, మజివ్యరినై నను 

చూచుకొ మ్మనుట, వారే నసంవాహాకు జూదప్ప జేతలని కనుగొని అది వారికి ఆ నగ 

నిచ్చి సంసివేయుట = ఇదంతయు ఎంతటి నవ్వుపుట్టించు సంవిధానము. శర్విలకుని 
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దొంగతనప్ప చేష్టలు అన్నియు ప్రత్యక్షముగా అగపడుచు మై(క్రైయుని సువర్గభాండముం 
గొనిపోవు వజకు (ప్రతిదియ హాస్యజనకమే, వీరకచందనకుల జగడము ఎంత 
హాస్యజనక సందర్భమో మాటల హాస్య (వ్రసావమునం జెప్ప (బడినది. చందనకుండు 

కర్ణాటకలహము (గిల్లి జగడమురేంపి తా నవ్వకుండుట) 'పెట్టుకొందునని తా దాక్షీణా 
ల్యుండనియు, తమ దేశప్పవారి మాటలలో లింగవచనముల పొరబాట్లు లెక్క సేయం 

దగవు = అవి సాధారణము, (ప్రచురము అనుటయు _ ఆర్యకుని వసంత సేనగా 
అందుండి తప్పించి దా(టిపోనిచ్చటయును హాస్యజనకమే. ఇది ఠాణొదారుల 

వైజమున నుండు హాస్యము, సత్యాసత్యములు అసత్యసత్యములు చేయుట, 

మెతేయు(డు అధికరణమునకు వచ్చి అందు శకారుని తప్పుడు వ్యవహార 

మును విని చారుద త్తుని నిరపరాధతయు శకారుని దోర్గన్యమును మనసున శకారుని 

పె రేశిన కోపమున వానిని తన నంకరక స్పైతో కొట్టబోయి కొట్టి? తాను వాని 
దెబ్బలు తిను నాక లహసం(భ్రమమున సంకనుండి సువర్ణభాండమును క్రిందపడ వె 

చుట ఒక్కట హాస్యమును ఒక్కట. నంతకన్నను ఆసువర్ణము చారుద త్తుని మీ6ది 

ఫిర్యాదును తిరుగులేక రుజువుచేయున దగుటచే జాలిదుఃఖములను కలిగించిన 
సందర్భము హాన్యముతో ఆరంభమై అక్యంతదుఃఖముతో ముగియట యందును 
దాగని హాన్య మున్నది, 

నసంతసేన బ్రదికి లేచివచ్చి చారుదత్తుం |బ్రదికించి, ఇంతలో పితూరియు 
నెగ్గి పాలకుడు హతు(డై, ఆర్యకుండు రాజై, ఆతని యాజ్ఞం గొని పితూరీనాయ 
కుడు శర్విలకు(డు చారుద త్తుందటిసి అ నాయికానాయకులను దొరయు దొర సానియుం 

జేయుటయు ధర్మవిజ యాధర్మపరాజయ ప్రతిష్టకలు(గుటయు, మూంగిన సకల పజయు 
పెడ అక్కలు విజీచి కట్టి తేంబడిన శకారుని *చంపుడు అని ఒక్కగొంతున అఅచు 
టయు, వసంతసేనయు చారుద త్తుని మెడనుండి యాకరవీరపుపూలదండను తివిచి 
శకారుమెడ పైకి విసరుటయు శకారు(డు దిక్కుతోంపక ఆ వసంత'సేననే నన్ను 
కావవే లంజెకూతురా, ఇదిగో సీపాదాలలో వ్రాలుచున్నాను ఇ(క మరల నిన్ను 
చంపనె అనుట ఒక నవ్వులగొల్లుం గలిగించునది. 

చండాలుడు చారుదత్తయ్య, సరిగా మెడచాప్ప్కు భయపడకు, (త్రుటిలో 
తెగవేయుదునుకే . అని క త్తి యెత్తం బోవుచు ఆ(గుటు మునుపు మానాయన 

తా 
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ఒక కత చెప్పినాడు = ఓరీ తటాలున చంపకు. క్షణము ఆగు, ఇంతలో 
ఏదేని కారణము కలుగవచ్చును వధ్యుండు విడుదలయై పోవుటకు _ అనుటయు 
ఆఘోరాన కొంత హోస్యవమత్కారకారియే. 

అరరే, ఇది యెటువంటి హాస్యజనక సందర్భము! శర్విలకుండు మదనిక 
నిష. యమునకు వసంతి సేన యుంచిన యిల్ల డనే దొంగిలుటయు, దానిని కనిపట్టి 

మదనిక అది కానిపని, సాని నగనే సానికి నిజనిష్క.) యధనముగా ఎట్లిచ్చుట నీవు 
చారుద త్తుమానిసిగా వసంతిసేనకు న్యాస్మప్రత్యర్చ్పణము చేసినట్లు చేసిపో _ అంతే, 
ఇట్లు మన పని కాదు, దానిదారి చెడినది యని శర్విలకుని చారు త్తుమానిసిగా నగతో 
వసంత సెనకడకు( బంప(గా వా(డు ఇదిగో అమ్మా, నీన్యాసము, చారుద త్తయ్య 

ఇచ్చి రమ్మన్నా(డన్నట్ల నుటయు, ఈసర్వము పొంచి చాటున వినుచుండిన వసంతసేన 

తన (ప్రతి సందేశముంగొనిపో అనంగా ఇంక మరల నక్కడి కెవరు పోవుదురు 
అని గొణుగుకొనుటయు, అంతట తడవుకొనక నిజౌదార్యము మెజియ, అక్లైన 

ఇదిగో ఈమదనికను నీవు (గ్రహించు, దీనిని నాకు తెచ్చి యిచ్చిన వానికి మదన్కను 
ఇమ్మన్నాడు నన్ను చారుద త్తయ్య యనుటయు శర్విలకుని తెలిసిపోయితినే అను 

చైలక్యమును, మదనిక దొరకిన సంతోషమును, కృతజ్ఞత యు, మదనికా 

శర్విలకుల యాదాంపత్య పర్యవసానమును = ఈ సందర్భమెల్ల ఇంత యని 

కొలువ(దగిన హోన్యమా ! 

ఇట్లు మహాకవి ఆదినుండి అంతమువణకు సందర్భములం బిగియు మనసును 

సుకముగా నడలించు హాస్యంపు( బెనుజాలును అలలతో పాటించి యున్నాండు, 

౬ఒ.  నాటకమున స్థలకాలములు 

నాటక కధ యంతయు ఉజ్జయినీ నగరముననే _ దాని యాయా భాగములందే 

జరుగును, 

1. మొదటి యంకము . చారుద+త్తుని యిల్లు దాని వీధి _ అందు జరుగును. 

శకార విట చేటులు ఆవీథిలో వసంత ఫేనం ద దణుముదురు. వసంతసేన చారుద త్రునింటి 

దిడ్డివాకిటిగుండ లోపలి ముంగిటికిం జొచ్చును. అంతయు అక్క_డం జరుగును .. 

అందుండి ఆవీఢిలోనే వసంతసేన యింటికి అందజు పోయి మెశతేయ చారుద తులు 

చారుద త్తునింటికి మరలుదురు. 

MR — J 
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11. వసంతసేన యిల్లు _ వీధీయోరగా వసంతసేనగది. ఆవీధిలో జూదరుల 
జగడాలు సంవాహాకు(డు ఇంటి లోపల చొచ్చి రక్షితుండై వెడలిపోవును. కర్ణ పూర 
కుడు వచ్చి తాను ఏనుగును అణ(చి తతీమినకథం జెప్పుచో చారుద త్తయ్యం 
(దిసావించుట, ఆవీధిం టోవువానిని వసంతసేన యింటినుండియే మిద్దెమీ(ది కిటికీ 
గుండ చూపుమేర దాంట చూచి సంతోషించును. | 

1. చారుదత్తునియిల్లు _ మైత్రేయ చారుద త్తులు (ప్రవేశించుట. చారుద త్తుండు 
తన పడకగదికిం బోవును. మై శ్రేయ రదనికా వర్ధమానకులు తమతమ చోటులం 
బండుకొందురు, శర్విలకుని కన్నము, (ప్రవేశము, వాడు ఇంటిలో నలుప్రక్కల 

తిరిగి వెదకుట _ బంగారుం గొని కన్నముగుండ వెడలిపోవుట. తక్కిన దంతయు 

ఆయింటనే, 

11. వసంత సేనయిల్లు - వసంత'సేనగది _ ముంగిలి, ఒక తట్టు కామదేవుగది 
వాకిలి మదనికా శర్విలకులు తమపనియై వెడలిపోవుదురు. ఇంతలో మైక్రేయుండు 
వచ్చి వసంత సేన బంగళా ద్వారము చొచ్చి, అందుండి యెనిమిదిలోగిళ్ళును చూచుచు 
దాటి వసంత'సెనగదికిం బోయి _ సందేశము జెప్పి రత్నమాల ఇచ్చి; (పతి 
సం దేశము గొని. అందుండి వెడలిపోవును. 

V. చారుదత్తునిల్లు _ చారుదత్తుండు వృక్షవాటికలో తడిసి పొక్కిన చెమ్మ 
గోడచెంత |క్రక్క_దలిపోయిన నెలకట్టున గుంజల మీ(ది చాందినిక్రింద కూర్చుండి 
యుండును - మైత్రేయుడు తజీయును. వసంతసేన చేటుండును; వానిచే వసంతసేన 
తెలుపంబడును, వసంత సేనయు విట ఛత్రధారిణు లతో వానలో ఆవీథిళో వచ్చి, చారు 
ద త్రువాకిటనే తక్కిన వారిం బింపి తా (బవేశించి చారుద త్తుం గలసికొనును 
అందజును అందుండి లోపలికి నిష్క9మింతురు. 

VL చారుదత్తునింటనే ఆరంభము - వసంతసేన అందుండి నిద్రలేచి, 
జీర్ణ పుష్ప కరండకోద్యానమునకుం బోవ ముస్తా బగును. వర్ధమానకుడు బండిని 
తెచ్చి మరల వెనుకకు పోవును. ఇంతలో సంస్థానకచేటు(డు తన బండిని దిడ్దివాకిట 
నిలిపి, దారిలో అడ్డముగానున్న దిండ్లను తొల(గింప( బోవును. ఇంతలో వసంతసేన 
సొగసు ముగించుకొని వచ్చి తెలియక ఆబండిలో ఎక్కి కూర్చుండును. ఇంతలో 
ఆచేటు(డు వచ్చి దిండిలో ఎవరో ఎక్కినది యెజలుగకే తోలుకొని పోవును - అపుస్ప 
కరండకమునకే_ ఇంతలో కారనుండి తప్పించుకొన్న యార్యకు(డు దా(గుటకు వాకిలి 
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కెజిచియున్న చారుద త్తునింట( జొచ్చి దిడ్డివాకిటికి వచ్చి అక్కడికి అప్పుడే వచ్చిన 

చారుద తుని బండిని ఎక్కి దాంగును. ఎడ్ల! (త్రుళ్లన పెనుమరలి చూడలేక ఆర్యకు కాలి 

సంకెలమో(తను అందెల రవళిగా (బ్రమసి ననంత'సెనయీ యెక్కిన దని బండిం 

దోలుకొని పోవును. ఇట్లు (ప్రవహణ ఏపర్యాసము - చారుద త్తుని యింటి దిడ్డివాకిటి 

చెంత. బండి కొంత సాంగంగా పోలీసుల సోదా, ఐ దాంటిపోవును. 

Vil. పుస్పకరండకోద్యానము _ మైశ్రేయసహిత చారుదత్తుడు బండిలో 
ఆర్యకుం జూచి, ఆబ్బురవడియు, సంతోషించి, స్నేహము కలిపి, సంకెల యూడ్చి. 

ఆబండిలో నే భద్రముగా తనయిల్లు చేరుమని ఆర్యకుం బంపి, తాను, పోలీసులు 

చూతురో అని, అందుండి త్వరగా ఇంటికి మరలును. 

VU ఆపుష్పకరండకమే. విటుడు వల దన్నను శకారుండు శ్రమణకుం 

దన్ని పొమ్మనును. ఇంతలో సంస్థానకుని బండిలో వసంతసేన ఏగును. చేట విట 

శకార వసంత సేనల సమాగమము. చేటఏటుల. దొల(గించి శకారుండు వసంత సే 

నను గొంతు పిసికి చంపి అకులం గప్పి దాయను. మరల వచ్చిన యాయిరువురు 
తోొల6గింపంబడుదురు, శకారు(డును నిక్క్క_మించును. (శమణకు(డు గుడ్డను 

ఎండ వేసికొన నచటికి వచ్చి. ఆకులలో వసంత సేనం గనిపట్టి బ్రదికించి లేపి, చెరువ 

తన మఠమునకు కొంపోవును. 

IX. ఉజ్జయిని యధికరణమండపము. దాని పచ్చిక ముంగిలి బయలు, 

మండపొాన పిర్యాదు విచారణ, 

వం ఉజ్జయిని రాజమార్గము ఎ దకీణ శ్మశానమునకుం బోవునది. చారు 

దత్తు వధయాత్ర _ జనులగుంపు. శ్మశాన పరిసరము - వసంతసేన చారుదత్తుల 

కలయిక, ఒక తట్టుధూత అగ్నిలో ఉటుకుటం దప్పించుట. ఎల్లర సమాగమము” 

ముగింపు శుభము, 

౭, కాలగమనము 

1. అంకము - చై(త్రబహుళ షష్టి (ప్రాంతము. _ అది బహుళ మేల యన 

కామదేవాయత నోద్యానము అనగా యాత్ర, తిరునాళ్ళమొదలు వనంతసేన చారు 
దత్రునిపై మరులుగొన్నది యని దానికి సాక్షి శకారుండు అసూయతో పలుకుచున్నాండు. 



76 మృచ్చక టికమ్..._.ఉవా స్థాతము 

మణియు మదనిక రెండనయంకము మొదట ఎందులకో ఆ కామదేవ యాత్రలో 

వసంతసేన చారుద త్తు శరణు(జొచ్చి అతనిచే అభ్యుపపన్నయైైనది అనును, అప్పుదే 

వారికి తొలిచూపులు, చతుఖప్రీతి. అది మదనత్రయోద(చతుర్స్ద శుక్లము, కావున 

ఇది చెత్రబహుళము. మజీయు ఇది (ప్రదోష. నమయము = ఏలయన పగలంతయు 

ఎక్కడనో తిరిగి సంజకు చారుదత్తునింటికి మరలు మైత్రేయు(డు అప్పుడే వచ్చినా(డు. 

[ ప్రస్తావనయు ఆసాయంకాలమే _ రవంత ముందు - దినమంతయు సంగీతము పాడి 

సూత్రి యలపి నాలుగు మెదుకులు దొరకునా అని ఖటఖటపడు కనులతో అకని 

యింటికిం బోయినా(డు. అక్కడ నతని భార్య నటి ఏదియో (వతపారణవంటల 

ప్రయత్నాన ఉన్నది. ఇక్కడ చారుదత్తు నింటికి మరలుచున్న మైలేయుని వారు 

(బ్రాహ్మణునిగా నిమంత్రింపం గోరిన, వా(డు ఒప్పుకొనండు - నాకు వేలు పసి 

యున్నది యనును, ] 

చారుద త్తుండును సంధఛ్యాజపమునకుం గూరుచుండి ముగించును _ వీథిలో 
గృహదేవతల నందెబలి పెట్టమని రదనిక తోడున దీవపు వెలుతురుతో మైశ్రేయుం 
బంపును, ఆంతియ కొక శకారాదులు వసంతసేనం బట్టుకొనం దలుముట 

ప్రదోషముననే _ అపుడు వసంతసేన చారుద త్తు నభిసరించుచుండినది, అభిసరణము 
ప్రాయికముగా ప్రదోషముననే, ఇంతలో కృష్ణపక్షపు సందెబీకటి, మిన్ను కాటుకవాన 
కురియుచున్నట్లున్నది. వసంతసేన శకారుం దప్పించుకొనుటకు చారుద త్తు దిడ్డి వాకిటం 
జొచ్చి ముంగిట నిలిచి చారుద త్తునికి రదనికాభ్రాంతి కలిగించినది. అక్కడి యా 

సమాగమము ముగిసి చారుదత్తుండు వసంత సేనను ఇల్లుచేర్ప్చు తోడు బయలు దేజు 
నప్పటికి దారికి దీపాలు అక్కణ లేక “రాజమార్షప్రదీపము చంద్రు. డుదయించి 

నా(డు. కృష్ణపక్షము, కావున అప్పుడు ర్యాత్రి యెన్ని గంటలు కావచ్చి యుండునో, 

ఇట పాఠము ఇరు దెఅంగులుగా నున్నది __- సిద్దీకృత _చేవకార్యస్య? 
“షవ్యీవ్రత కృత దేవకార్యన్య” అని. ఇదేమో కృష్ణపక్షము, సాధారణముగా శుక్ష షష్టియే 
పతాచరణకు( గొన(బడును, అన్ని శుక్షషష్షులును (వ్రతదినములే, మార్గ శీర్ణముం 

బోని కొన్ని నెలలది విశేష మగుణగాక, దొంగ చొచ్చిన దినమునకుం బూర్యము 
వచ్చినది? రత్నషష్టి అట్టిది. న్యాసప్రత్యామ్నాయముగా తన రత్నమాలికను చారు 

దత్తుడు తనవలన నంగీకరింప(డు _ అని ధూతాదేవి అందులకు జిత్తుగా మొన్న 
రత్నషష్టి తాను ఆవ్రతము పట్టితిని, నాండు సరిగా (బ్రాహ్మణునికి పెట్టలేదు. దాన 

గలిగినదేమో ఈయనిష్టపు దొంగతనము, అన్న సూచనగా “.... . .శ్రాహ్మణః 
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(ప్రతిగాహితవ్యక నచన (ప్రతిగ్రాహితః, తతః తస్యకృతే (ప్రతీచ్చ ఇమాం రత్న 

మాలికాంి అని మై(త్రేయునితో అనును, అది పొస(గ(బోలును, మణీ యీకృష్ణషష్టిం 

గూర్చి యెట్లో, “కృష్ణ ప్రదోషమని వేజువిధాన తెలియు చున్నది, రాత్రి యెంతయైనదో 
ఊహించుకొన(దగును _ చం ద్రోదయముచేత. షష్టిప్రాంతము కానోపును, 

మొత్తమునకు మొదటి యంకము 8 4 _ గంటలు పట్టియుండును, దినము 

వేళ ఒకపాటి నిళ్చయమైనది, మణి యిది యేబుతువు* అదియు నిశ్చయమైనశ్లే, 
చెత్ర బహుళ షష్టి ప్రాంతము కావున వసంత ర్రువు - వైత్రమాసము - చారుద త్తు 

నికి మిత్రము జూర్డ వృద్ధుండు జాజులవాసన (ప్రావారకముం బంపెనే. *నస్యా జ్లౌతీ 

వస్తే అని కలదుగదా యన్న, అది జాజియత్తరు పట్టించిన దగును. ఆత్రరు 
పట్టించిననే ఉత్తరీయము చక్కగా వాసనకొట్టును గాని, జాజిపూలు అందు ముడిచి 

నను అట్లు నిలిచి కమ్మటివాసన కొట్టదు, వానంతాత పము తీష్టముగా నుండును. అస 

రాహ్రమున ఇంటిలోపల ఉక్కగా నున్నందుననే ర్లోహసేను(డు *మారుతాభిలాషి 
యై బయట పరుండి నిద్రించినాండు, (ప్రదోషమున ఉక్క తీణి మలయము మళ్ళి 
చల్ల (గా నుండుటయే కాక చె(శ్రవిభావరులు మంచుంగలిగియు నుండుటచే చలి 

యెక్కువగా నుండును, (ప్రావారకమునం గప్పి వానిని లోవలికి కొనిపోవలసినది 

యని చారుదత్తు౦డు ఉత్తరువు చేసినాండు. 

“ ఉడుగతై రుదయోన్ముఖచన్ది)కా 
గతహిమై రివ చె త్రవిభావరీ.” మాళవిక. 

“గత్ర హి మైః మంచుకమ్మిన - నునుమంచు మై త్రవిభావరిచెలువకు పైరా 
యా 

దుకూలమువళె నుండును _ అని వే వేం. వివరణము, 

“ఈష త్తుషారై 8 కృతశీతహ ర్మే §- 

అనియు బు. సం. న కాళిదాసే, దాననే చె(త్రముననే ప్రదోషసమయశీతా రః 
అనియు, అనేన ప్రావార కేణ వాడ మైనం-” అనియు, చారుద త్తుడు సూచించినా6డు. 

11. ఆండవయంకము దాని మటుసటిదినము. ఉదయమే అగును. నిన్నటి 

సందెర్మాతుల చారుద త్తుని యా సమాగమముం దల౧చుకొనుచు విరాళిచే సరధ్యానముగా 

నుండి వసంత సేన తన చేటికి మదనికకుం దెలిసిపోవును, అప్పుడు 8 _ 8$ గంటలప్పుడు 

ఆజూదరుల జగడము _ సంవాహకుండు వసంతసేన యింట (ప్రవేశించును - అతని నిజ 
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చారుదత్త దాస్యపస్తావము _ అత(డు చారుదత్తు గుణములం బొగడుట అది 

వనంతసేనకు ఆప్యాయముగా నుండుట, [శ్రమణకుడ నయ్యెదననుచు ఆత(డు 

నిష్క9మించుట, కర్ణపూరకు(డు కట్టుతెంపుకొన్న యేను(గును సమాళించి శ్రమణకుం 
గాయట, దారిం బోవుచున్న చారుద తుండు దానిం గాంచి మెచ్చుకొని జాజుల(ప్రావార 

కమును వానికి ఇనా మిచ్చుట, దానిని తెచ్చి వసంతసేగకుం జూప(గా చారుద త్తు 

నాకప్పడమును తా(గొని వానికి వేలు ఇనామిచ్చి సంతోష పెట్టి, చారుదత్తు స్పృృష్ట 
స్పర్శకు (ప్రియాలింగనమునకుంబోలే సంతోషించుచు, చారుదత్తుండు ఆవీథినే తన 

యింటి ముందటగా ఎందుండియో పోవుచున్నాండనంగా వసంతసేన మిద్దియెక్కి. 

కిటికీగుండ చూచి కన్నులందనుపు కొనుట _ అంతయు పుర్వావ్షాము 10 గంటల 

లోపల నగును, 

111. చారుదత్తుండు పొటకచ్చేరినుండి మరలు నపుడు అర్జరాషత్రి దాంటు 

చున్నది, అతని చేటుండు ఇంట నున్నవాండు 'అత్మిక్రామతి అర్ధరజసీ అనును, 

చారుద త్రునికిని దారిలో చంద్రా సమయము అగును. 18. 6, 10. ఇది శుక్షనవమి - 

వైశాఖ మైన 11కి 11కి నడుమ 17, 16 దినాలు జరుగును. మైత్రేయుడు ఎన్నాళ్ళు 

ఈపాడు సువర్ణభాండమును నేను గాయట అనును, మెత్రేయ చారుదత్తులు ఇంట! 

జొచ్చి వారివారి చోట్ల నిద్రింతురు. అనంతరము చంద్రుడు క్రుంకి చీకటి పర్వుటం 

జూచుకొని, శర్విలకుండు కన్నము వేయుట, తన పని ముగించుకొని పరారియగుట. 

కావున ఇది శుక్షపక్ష రాత్రి, నవమి దశములు గా(బోలును, ఇన్నాళ్ళును సువర్ణ 

భాండమును చూచుకొనవలయుటచే మశ్రేయునికి న్నిద్రాభంగముగా నున్నదనుటచే 
ఆపాటికాలము జరిగియుందును దొంగతనముం గూర్చి చారుదలాదులు కలసి 

యన్నియు మాటలాడుకొని యగునప్పటికి తెల్ల వాణి వచ్చినది - వర్ణమానకుని కన్నము 

చక్కగా మూయుమని, చారుదత్తుడు. మైశ్రేయుని ఇంక నెచటికైనం బోవు 
వానిని, నా(డు ఆరత్నహారముతో వసంత సేనకడకుం బొమ్మని, సంసి, తాను 
శౌచము తీర్చుకొని సంధ్యావందనము చేసికొనం బోవును. 

1V. ఆమజునటి యుదయము. పైశాఖ శుక్షదశమికా(బోలు; శర్విలకుండు 

వసంతసేన యింటికి 8, 9 గంటలకు సువర్షభాండముతో పోయియుండును. అక్కడ 
మదనికబేరము తీర్మానమై ఆవధూవరులు 10౫. కు అందుండి బండిలో తరలి 

యుందురు, ఇంతలో పూర్వాహ్థాముననే మెతేయు(డు వచ్చి, వసంతసేన బంగళాను 
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చూచి యబ్బురపడి వసంత సేవనం గలపికొని, రత్నాలహారమును ఒప్పి ంచియిచ్చి “నేను 

సాయంకాలము చారుద తుం జూడవ త్తు నన్న వసంతసేన సందేశముం గొని చారు 

దత్తునికడకు మరలును, 

V. ఆసాయంకాలపు( (బ్రదోషమే* పై శాఖఫసాయంకాలపు టాకస్మికపు మెణు 
ముల యుజుముల గాలుల పెద్దవాన. అందులోనే వసంతసేన యభిసరణము. వసంత 

సేన చారుద త్తుంగూడును. బయట వానగా నున్నదని లోపలికి అందబును పోవుదురు. 

నసంతసేన ఆరాత్రి చారుదక్వనితో ఆతని యింట గడపను. 

V1. మజుసటి యదయము. __ వసంత సేన రోహ'సేనుని *మృచ్చకటిలో” 
సువర్ణ భాండమును తన బంగారు సొమ్ములను పెట్టి యిచ్చి, తాను సొగసు చేసికొని 
ముస్తాబు ఐు చారుదత్తునింటి దిడ్డివాకిట పొర పాటున స్థావరకచేటుని బండిలో ఎక్కి. 

పోవును. ఇంతలో ఆర్యకు(డును చారుదత్తు నింటం జొచ్చి, దిడ్డివాకిలి చేరి, 
అక్కడ వర్దమానకు(డు తెచ్చిన చారుదత్తుని బండిలో ఎక్కి. పోవును. ఇది (ప్రవ 
హణవిపర్యాసము, $8 గంటలు కావచ్చియుండును. దాని దారిలోనే వీరకచందనకులు 

ఆ బండిని అపి సోదాచూదుచు జగడ మాడుకొని అంతట బండిని వసంతసేన 

కూర్చుండియున్న చారుదత్తయ్య బండి యని తీర్మానించి రహదారి రాజవీథిలో 

పోనిచ్చును, 10 గంటలు ఐయుండును, పూర్వావము, శుక్ర _ ఏకాదశీ కా(టోలును, 

71. పుష్ప కరండకోద్యానమున ఆర్యక చారుదత్త సమాగమము. మైత్రీ 
నిబంధనము. చారుదత్తు నాశీస్సుతో ఆర్యకు(డు ఆబండిలోనే తన యింటి తట్టు 
పోవుట, చారుద తుడు ఆరాజ వ్యశీకమునకు భయపడుదు ఇ(క నందుండ(గూడ 

దని, వసంతసేనా దర్శనో త్పుకుండుగా ఇంటికి వడిగా మరలును. పూర్వాక్షాము 

1, 11-30. గంటల (పొంతముగా నుండును, 

VIII. పుష్పకరండకోద్యాన మే, మట్టమధ్యాహ్నము కొవచ్చినది, స్థావరక 

చేటుని బండి చేరును. వసంతసేన దిగును. చేట విటులం దణీమివేసి శకారు(డు 

వసంత సేనను మెడనులిమి ఆకులు కప్పి దాంచి, (ప్రాకారముదాంట దూకి తన 

యింటికి వెడలును. |శ్రమణకు(డు (సంవాహకు(డు) వచ్చి వసంత సేనను మూర్చ 

తేజుచున్నదానిని లేపి ఓదార్చి మెల్లగా చెంగటి తన మరమునకు కొనిపోవును. 

lx. మజఖునటిదినము ___ (ప్రాతఃకొలము _ శకారు(డు అధికరరణమండపమున 

నాయడు అదే తొలి ఫిర్యాదుగా నసంతసేనఖూని చారుద తుని మీద తాను దాఖలు 
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చేయును, ఫిర్యాదు విచారణ ముగియునప్ప టికి పూర్వాప్తాము ముగియవచ్చును, 

చారుదత్తునికి వధదండన వఏిధింపంబడును. అతడు వధ్యకు కొనిపో(బడును, వైళాఖ 

శుక్ల ద్వాదశి (+) 

X. రాజవీధి __ నాటే యపరాహామే, నేరము దండన చాటింపుతో చారు 

దత్తుని వధయాత్ర. చుట్టురా జనుల పెద్దగుంపు - దకిణశ్శశానము చేర కొనిపోయ 

బడును. వసంతసేనరాక. చారుదత్తునితో సమాగమము, పాలకరాజహత్య, 

శర్విలకుండు చారుద త్తునికి (క్రొ తృ రాజు బహుమానము సమర్పించుట. చారుదత్తుండు 
శరణాగత శకారుని (పోచి విడిచి, ధూతాదేవిని నిస్పులం బడనీక వారించి అందణీతో 
డనుం గలసికొని జమీరిదారోగుట. నాటి సాయంకాలమున కథ ముగింపు. 

రా. మృచ్చకటిక వపయోగము 

ఈ నాటకము కడుదీర్హము. ఉన్నది యున్నట్లుగా ఒక్క రాత్రి ప్రయోగింప 

నసాధ్యము. అట్లు ప్రయోగింపంగోరువారు నాటకమున ఎంతయో కత్తిరించి _వెచి 
కథకు వెలితిరానీయక తయారు చేసికొనవలయును. నాటకము అధ్యరయామ 

(ప్రయోగ పర్యాప్పముగానున్న లెస్సయగును అని (శ్రీ వేదము వేంకటరాయశా స్త్రుల 

వారు తమ యుషానాటకమున సనూచించినారు. శాకుంతలాదులంగూడ అంతగా 

అకశతిదీన్ల ము లై నవానినే, ఇచ్చ మెయి (ప్రధానములకు చాలమి రాకుండునట్లు కత్తి 

రించుకొమ్మని వారు తమ శిష్యులకు నాటక సమాజముగా౬ గూడి యాడ(గోరినవారికి 
వాతవును సదుపాయమును చెప్పుట కలదు, తమ రచించిన (ప్రతాపరుదీయ నాటక 

మును ఏకరాత్రమునకు అతిదీర్ణ మెనందున, సగ మొక రాత్రియు (తొలి యారంక 

ములును) మజీయొక నగమొక రా(త్రియ (ఏడవ యంకము మొదలు నాలుగంక 

ములును) ఆడవచ్చు ననియు, అట్లు గార ఒక్కర్మాతీయే (ప్రయోగింపం గోరిక 

యేని యీ యీ యంకములు మాత్రము ప్రయోగింపం దగుననియ ఆనాటకము 
పేఠికతో తెలిపియున్నారు. అే బొబ్బిలి యుద్ధమునకును ఒకరాత్రికి కత్తిరింపులు 

నూచింతురు. ఏకారణమునను చర కము ద్రష్టలకు విసుకు పుట్టింప( గూడదు, 

దాన నాటకము రక్సిం గోలపోవును. కావున ఈ మృచ్చకటిం (బయోగింప6 

గోరువారుః దాని నెంతయో కత్తిరించుకొనం దగును. కాదా రెండురాత్రుల, తొలి 
యైదంకములు ఒక రాత్రీియు, ఆటు మొదలు మిగిలినని ఒక _రా(త్రియు, అడ (దగును, 
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సంస్కృతనాటకమున ఒక యంకము ఒక్క. “సీను అన్న శాస్త్రనియమము 
గలదు, కాని యెన్నియంకములో అన్ని *సీనులుగా విడదీయందగినట్లును, అట్లు చేయ 
కున్న ఒకత ట్టు కొందజు భాషితములు పలుకుచు వ్యాషృతులుగా నుండ, ఒక తట్టు 
కొందజు తమ్ము వారు తమతో కలుపుకొనునంతనటకు నిర్భాషితముగా నిరభినయ 
ముగా నుండవలసి యేర్పడు ఘట్టము లుండును. ఆతివిశాలస్థలమున చిన్నస్థలము 
లను విడదీసికొన్న బాగుగా నుండునని తోచునట్లును ఉండును, (శ్రీ శాస్తు)లవారు 
తమ ళాకుంతలానువాదమున అంకాలలో స్టలక (సీను విభాగముం జేసి చూపి 

యున్నారు, 

మన యీకాలమున నాటకళాలలు, (పక్క.సరదాలు, నడిమిసరదాలు, 
ఎలెక్టి ఫక్కు_ యంత్రాలు దీపాలుమొదలై న వాని సాయము కలిగి యుండుటచే 

నాటకములను సీనులుగా భాగించుకొని మృచ్చకటికంటోనిదానిని చక్క(గా నిపుణముగా 

ప్రయోగింపందగును. కాని భరతముని చెప్పిన _పేక్షిగృహములలో, వానిని 
ఇమిడ్చి [ప్రయోగించుట ఎంతయు కష్టముగా నుండి యుండును, కాళిదాసు తన 

శాకుంతల (పయోగముం జూచుటకును భవభూతి తన యు త్రరచరిత (ప్రయోగమును 
చూడను ఎంతేని ఉవ్విశులూరిరని వాననే ఊహింపందగియున్నది. అవి అధ్యర్థయా 
మమున నిముడ్స నెంతో శ్లేశము కలిగించునవి. మణి మనకు ఇపుడు ఆక్లేశముల 
యాలోచనయు, వానిని పూర్వులు ఎట్లు దా(టిరి అను చింతయు పెట్టుకొనుట ఏమియు 
(సయోజనకారి కాదు. అది చరిశ్రాన్వేషక కుతూహల పూరణమాత్ర (ప్రయోజనము. 

ఎళ్లైట్ట్ శ్లేశపడియే ప్రయోగింసవలసియు, లేకున్న మానుకొని నాటకమును దృశ్యమునే 
ఊరకచదివి విని తృ ప్రిపడవలసియు నుండియుండును, ఈకాలమున మృచ్చకటికమును 

అట్లట్లు సినీమాతెరపైకి ఎక్కింపను ప్రయత్నము జరుపంబడుచున్నది. 

ఈనాటకకధ యల్లికలో జూదరులవృ త్రము, ఆర్యకాధికృతమగు పితూరి 
వృత్తము? శర్విలకమదనికలది, శకారుని వసంతసేన ఖూని ఫిర్యాదు వ్యవహారము _ 

ఇత్యాదులు చక్క_(గా పొందుపడక వాని యదుకులు అగసడుచున్నవను విమర్శలు 

కొన్ని కలవు, ఇవన్నియు ఎంతయు వక్క_(గా పొందుపడనే పడినవని పూర్వము 
అంగాంగి సంయోగ విచారమున నిరూపితము,  మాళవికకా?ిదాసు శాకుంతల 

కౌళిదాసుకన్న 'వేజినియు, మాలతీ మాధవమున కపాలకుండలాంకము మాధవ విరహ 
విలాపాదికము అదు కగును అనియు, ఇట్టి విచారములు నట్టి ప్రొడ్డుపోనివి, ఆంగ్ల 

MR — K 
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పండిత విమర్శల మనవారి యరగొజిజ్ఞానమునం బుట్టినవి, వానితో వృథాకొలయాపన 

యేల యని ఉభయ భాషా పండిత విమర్శక నిపుణులు నిర్ణయము కావించియున్నారు. 

మృచ్చకటికము ఆద్యంతము ఏకధారగా రసవంతము' భావో భావం నుదతి 

విషయాత్ రాగబస్థః స ఏవి అనుటకు ఎంతయు౬ దగినది. 

చారుదత్తుడు ఆర్యకుని అట్లు తన బండిలో సాొంగనంపినవాండు: ఇంక 

నక్కడ పు పుష్ప కరండమున నుండ(గూడదు, మనుజపతికి మహావ్యశీకము చేసినం 

దునః చారులు చూతురేమో అని తరోలుచు, మణీ కాంత వసంతసేన రాలేదే, అగపడ 

లేదే, ఏమైనదో అనీ తలపోపికొనుచునే ఆమెంజూడం గోరిన తహతహతో ఇల్లు 

చేరినాండు. మతి వసంతసేన ఏమైన దన్న సంగతి అత(డు విచారింప బేదా* తొ 

నాదినము మట్టమధ్యాహ్నమునకు ఇల్లు చేరినాడు * తరువాత ఆదినము వసంత 

'సేనం గూర్చి ఏమి చేసినాడు * ఇంటికి రాగానే విచారింపలేదా శి మణుసటి యుద 

యము జాముప్రొద్దెక్కు_నప్పటికి అధికరణమునకు పిలుపు వచ్చినది. తన్నేమో రాజు 
పాలకు(డు చక్కగా ఎటు(గును. తన కులశీలములు అత(డు చక్కగా ఎజీ(గినపే 

మజఖీ దారి ద్ర్యమునం గలిగిన చులకన చేం గాకున్న తనకు అధికరణమునకు తటాలున 

పిలుపు ఎల రానలయును? ఆ తాను గావించిన రాజవ్యశీకము బయటికి పొక్కి 

యుండునా శ__ అదొక్కటే అతని యూహయు చింతయు. వనంత సేనం గూర్చిన 

చింత లేనే లేదు. మణి యధికరణమునకుం బోయానే క్రొత్త కధ ఎదురుకొన్నది-- 

“తాను వనంత'సేనను నగలకు ఆసపడి చంపితి నన్న శకారుని ఫిర్యాదుం గూర్చి తన్ను 

విచారింప( దొడంగినారు. చారుద త్తుడు అంత వణకు నిన్న మధ్యాహ్నము మొదలు 

వసంత సేనం గూర్చి విచారింపలేదా?. 

తన యేర్పాటు మేరకు వసంతసేన తన బండిలో తోంటకు రాలేదు. ఇంటికి 

రాగానే అడిగి యుండును. చేటి తాననుకొన్నట్లు తమ బండిలో నే వసంతసేన పోయినది 
ఆని చెప్పియుండును. తాను వర్ణమానక చేటుని వనంతసేనం గూర్చి ఏల యడుగ 

లేదు * ఆర్యకుం డగపడుటయు, "అది యొక గొప్పవిశేషమై చిత్తమును సర్వమును? 
మజీ దేనికిని అవకాశ మీయక, ఆక్రమించుకొన(దగిన, విషయము, అది రాజవ్యళీ 

కము, పెద్దది, అప్పుడును తరువాతనుం గూడ చిత్తమున మతి దేనికిని చోటు 

ఇచ్చునది కాదు. మైక్రేయుడు తోంటలో అడిగినాడు అగపడంగానే వర్ధమానకుని, 
ఏలరా ఇంత యాలస్యము అని. దానికి వాడు బండి సజిపు మజప్పు అందులకైన 



మృ చ్చకటిక [(వయోగము రికి 

తన యాతాయాతముం జెప్పినాండు, ఇంతలో వారికి బండిలో అర్యకదర్శనము, 

మణి ఏప్రశ్నకును అవకాశము లేకపోయినది. వర్గ మానకుడు ఆర్యకునితో బండి 
తోలుకొని పోయినాండు. వా(డు ఇంటికి ఎప్పుడు మరలినాండో. ఇంతలో చారు 

దత్తుండు చేటిని అడుగ(గా చేటి చెప్పినది. * రోహసేనునికి నగలు ఇచ్చి తా ముస్తాడై 
వసంతసేన మన బండిలోనే పోయినది” అని, అది తన బండి కామికి తానే సాకీ. 

మజెవరిని ఏమి యడుగ నవకాళము * 

వసంతసేనకు సొంతాన బండి యున్నది, అందే కదా మదనికా శర్విలకులం 

బంపినది, నసంతసేన ఆధఢ్య, బహు పరిజనము కలది. తాను ఇంట చెప్పియే 
విటాదిపరివృతయయ్యే అభిసరణము గావించినది. వారిని సంపివేసి రాత్రి చారుదత్తు 
నింట నుండు తలంపు గలదు. రాత్రి చారుదత్తుని తోడి మదన వ్యాపారమున శై న 
సలహాను (V-36) “ సాటోపకపటాశృతాదిని " ఒసనంగి పోయినా(డు, విటుడు. 

తాను మజుసటి యుదయము వజికును ఇంటికి రాకుందు నని వానితో చెప్పలేదు, 
ఎవరితోను తన వారితో చెప్పలేదు. చారుదత్తుండును అభిసరణము గావించి వచ్చిన 

_ వసంతిసేన సురతాదియంతమున రాత్రియే యింటికి మరలుదుననునో అని రాశత్రియే 
వర్ధమానకునితో * యోజయ ర్మాకౌ (ప్రవహణమ్. వసన్న సేనా గచ్చతు” అని 
యేర్పాటు చేసెను. “గచ్చతు _ పోవునుగాక* అనుటను పరికింపందగును. ఆ 

యెర్పాటును చేటికిని జెప్పియుండెను. మటి వసంతసేన రాత్రి యింటికి పోంగోరక 
రతశ్రాంతయై అందే పరుండెను. చారుదత్తుండు తాను వేశువం బోపువా(డు 
వసంతసేనను లేపి చెప్పక, చేటీ వర్థమానకులకు మాత్రము తాను వసంత సేనను 

పుష్పకరండకమునకు పిలుచుకొని రమ్మంటినని చెప్పుండని చెప్పి, మెశ్రేయుని 
చేతను వర్థమానకునికి చెప్పించి అతనితోకూండ షోయినా(డు. చూ. 731. 

చారు... వయస్య, చిరయతి వర్గమానకః, 

విదూ___భణితో మయా వధళామానకః _ “వస న్నసేనాం గృహీత్వా లఘు ల 
ఘ్య్వాగచ్చ” ఇతి. 

ఇక్కడ పుష్పకరండమునకు సపోవలయుట ఈ యుదయాన తన్ను లేపిన చేటి 
మాటలవలన వసంత సేనకు తెలిసినది, అంతకు ముందు తెలియదు. కావున వసంత 

సేన కై అమ్మయో విటు(డో చెప్పి పంపగా వసంత సేనబండియే వచ్చియుండును, 
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అందు ఇంటికి పోయి యుండును. అని చారుద త్తు(డు న్యాయ్యముగానే తలంచి 

యుండును, అతని గబ్బితనము ఇంట మణి యతికి(గాని ఎవరికి(గాని ఏ ప్రశ్నకును 

అవకాశము ఈయదు, 

వసంత సేనా చారుదత్తులకు ఇది తొలి కూటమి. అందుల కైన సంకల్ప 

ప్రయత్నములు తన ప్రాగల్బ మున తాన చేసినను అందు కులాంగనపొటి కాకున్నను, 

ఈ చారుదత్తునికై మీందుకట్టియుంచిన తన ఎలజన్వనమున ఈ తన కన్నెణీక మున 

అజ్జావామతాది యొకపాటి యుండనే యుండును. చారుదత్తుండు తనకు అధికరణము 

నకుం బిలుపు తా గావించిన మహారాజవ్యళీకమున కై యుండునని యనుకొనుచునే 

పోవును. తన కులశీలములు చక్క_(గా ఎజీంగినవా. డయ్యు, రాజు తన దారి 

ద్యముం బట్టి తన్ను చులకన చేసి పిలిపించుచున్నా(. డనుకొనును, మణీ యిక్కడ 

ఫిర్యాదు ఫలానా యని తెలిసినది, తానేమో వసంతసేన తన యింటికే పోయి 

యుండు నని గట్టిగా అనుకొని యుండెను. అంతయే కాక, సువర్లభాండమును 

రోహసేనునికి వలదని వసంత'సేనకు ఇమ్మని మై శ్రేయునిచేత ఇచ్చెను, తొలిరాత్రిది 
వారి తొలి నమాగమమే, వసంత సేనం గూర్చి వధ్యస్థానపు దారిలో చారుద క్తుడు 

ఇట్లు తలపోసికొనును, 

శి విమల మయూఖ కుభ్రదన్ని 

సురుచిర విద్రుమ సన్నిభాధరౌప్టి 
తవ వదన భవామృతం నిపీయ, 

కథ మవళో హ్యయళో విషం సిబామి ? 

అని. ఆరాత్రి సిగ్గునను వామతను వసంత సేనయు ఎక్కువ మాటాడ లేదు, ఎక్కు 

వగా _ అనగా పెలుగా(గాదు, నాజూకుగా మందముగానే _ మాటిమాటికి నవ్వుట 
యొక్కచే వసంతసేన చూపిన శృంగారచేష్టు, మోవింజూపుటయు. అవే చారుదత్తు 
చిత్తమున హత్తుకొన్నవి, చారుదత్తుడును, ఆర్యకుండు మగవాడు చూచిన మాతత్రశే 
అబ్బురపోయిన యందగాండు =. “అయే! అయ మేవ (ప్రవహణస్వామీ. న కేవలం 

(క్రుతిరమణీయః: దృష్టిరమణీయో ఒపి!” అధికరణికుండును “ఘోణోన్నతం 
ముఖ, మపాజ్ణవిశాలన్నేత్రమ్ నైత ద్ధి భాజన మకారణ దూషణానాం” అనుట ఆ 

రూషపపశంస తనకు నెట్టుకొని వచ్చుటచేత. వృద్దయు, అందంపు విషయమున గొప్ప 

నిపుజంపు ముడ్రవేయ నేర్చినది! తనకు ప్రథమమైన ఈ దర్శనమున అనును - 
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ఆయం న చారుదత్తః ! సునిక్షిప్తం ఖలు దారికయా యౌొవనమ్ ' అని. కావున తన 

రూపముననే చొక్కుచున్న వసంతిసేనతో రాత్రిని తన గబ్బితనాన అంతగా మాటలు 

లేనియు అయినను ఎంతయు రసికతానై పుణి మీణీనవియు నగు శృంగార కార్యములతో 

గడపినాండు. ఆపెయు *ర న్తు మిచ్చామి, న తు సెవితుమ అన్నట్టిది గదా. ఇరువురు 

రతాంత నిద్రలో నుండగా చారుద త్తుండు ముందుమేలొ-ని, వసంత సేనకుం 

జెస్పకయే వెలువడి ఆపెకై న యేర్పాటును చేటికిని వర్ణ మానకోనికిని రాత్రియే.(యోజయ 

రాత్రౌ ప్రవహణమ్, వస న్లసేనా గచ్చత్వితి”) చెప్పియున్నవాండు మరలవారిని ఎచ్చరించి 

ఇపుడు పుక్చకరండమునకు పిలుచుకొని రమ్మన్న యేర్పాటు మార్పుం జెప్పి 

మై(శ్రేయునిచేత గట్టిగా ఎచ్చరింపించి, (భణితో మయా వర్భమానకః _ నస సేనాం 

గృహీత్వా  లఘులఘ్వాగచచ్చేతి = 7119 ఆ వయస్యుం గూడి తాను తోంటకు 
పోయినా(డు, తోంటయు నిన్నటి సందెపెద్దవానకు రామణీయక మెక్కి. యెంతయో 

కనువిందుగా నుండును, 

అతనియభి పాయమున, ఇంటికి దూరాన అచట నొంటిపాటున, ఇ'క్లు ఐనను, 

చాలసేపు వసంత సేనతో గడపనెంచినాండు, వసంత సేనయు, నిద్రు లేచి చేటింజూచి 

సరసో క్రిగా చారుద త్తుంగూర్చి “ఎక్కడనే మీ జూదగాండు ౯ అనును. చేటి 

చెప్పును _ వర్భమానకనితో “రాత్రి బండికట్టు, నసంతసేన పోనీ అని చెప్పి 

ఇపుడు పుష్పకరండమునకు పిలుచుకొని రమ్మనిచెప్పి పోయినాడు = అని. “పోనీ” 

అన్నదాని) విని, రవంత యెడవాటుదిగులుతో నే “ఏమే _ ఎక్కడికి పోవలెనే నేను” 

అనును వసంతసేన. చారుదత్తునికడకే (పుక్పకరండమునకే) అనును చేటి, ఆ 

మంచిమాటకు ఎంతో సంతోషించి, దానిం గొంగిలించుకొని వసంత సేన అనును 'చేటి, 

రాత్రి నేను చారుదత్తుని చక్కగా చూడలేదే, |కావున ఇపుడు (ప్రత్యక్షముగా 

చూతునే.” అని, అదియు న్యాయ్యమె తాను కామదేవాయతనోద్యానమునం జూచి 

తరువాత ఆసాయంకాలము అభినరించి వచ్చి, చారుదత్తు(డు ఉండ. మన్నను ఉండక 

సువర్హభాండము ఇల్ల డ పెట్టి చారుద త్తునితో డున నే పొడిచిన వెన్నెలలో తన యిల్లు చేరి 

అనురాగపూర్ణ ముఖరాగముతో నే వీడ్కొనినది. అంతట ఆ నగనే శర్విలకు(డు 

అట్లు దొంగిలి కొనిపోయి యిట్లు వనంత సేనకు ఇచ్చినదానిం గూర్చి, జూదాన 

ఓడంబడినడి = దానికి బదులు రత్నమాలికం గొను మనంగా దానిం గొని అట్టు అధి 

సరించివచ్చి - రత్నమాల జూదాన ఓడంబడినది, ఇదిగో సువర్జభాండము అని 
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దానిం జూపి యిచ్చి, జూదాల కథలు వట్టివి అని రదనిక మై(తేయాదులు వసంత 

సేనతో గునగుసలుపోవ(గా _ నేనేమి బాహ్యుండనా అని ఆ యెకరారులో కలసి 

కొని, అంతట వానకు గాథాలింగన పూర్యముగా లోపలికిం (బ్రవేశించినారు. కావున 

ఈ కామనిరాయభారమున చారుదత్తుని మించిన నేర్చుచూపి జాణగా ప్రగల్భగా 

వచ్చినదే కాని, విటుండు నేర్పిన సురతపాఠమునకు “యది కుపష్యసి నా_స్టి రతిః 

ఇత్యాదికిని, “సాటోప కూట కప టానృత జన్మభూమేః ఇత్యాదికిని వసంత సెనకు 
పడకటింట అవకాశమే కలుగలేదని ఆది బోగముదానికి తగిన సలహా, కులాంగనకుం 

దగదని వసంతసేన తల(చెచు. నిజముగా వనంతసేన, తన యనురాగపుం జరిత 

మును తన నడువడియు వై శికమునకు దూరమైనందున తన గుట్టులను తన విట చేటి 

చేటికలకుం గూడ చక్క_(గా తేలియసీయలేదు. వెలయాలు తాను అట్లు శీలపుటాలు 

ఐనందున మనసున తగిన తెగువ ధీరత యున్నను, పడుకటింట నొకపాటి జంకు 

తోడి గబ్బితనము, ముగకులాంగనకన్న నెక్కువగా చారుద త్తునికిం (బ్రతి యగునది 

కలిగియే యుండెను. చేటితో “రాత్రి నేను చక్క(గా చూడలేదే ఆయనను” అన్నప్పుడు 
ముగ్గకులాంగనలం గూర్చిన యీకాళిదాసు సూక్తిని - 

6 కౌర్తే నఎశ్రన నిర్వర్ద్హయితుం చ రూప 

మిచ్చ న్స్ తత్పూర్యుసమాగతానాష్ ; 

న తు ప్రియే ష్వాయతలోచనానాం 

సమగ్ర పాతీని విలోచనాని,” మాళ 1, 

చేమకూర వేంకటపతి సూక్తిని _ (వాదప్రతివాదములు చేసి తన్ను అంగి 
కరింసించుకొన్న =. ఉలూపింగూర్చిన దానిని _) 

ఉ చక్కరబొమ్మ, న్యావతము చందము దెల్సితి, నంతె కాక సీ 

చక్క_(దనంబు గన్న నిముసంబయిన స్నీలుపోప శక్యమే 

యక్కున జేర్ప* కంచు దయ నానతి యీం దలవంచె; నంతలో 

నెక్కడనుండి వచ్చె. దరలేక్షణకుకా నునుసిగ్గుదొంతరల్ ! 

తలంచుకొనందగును, (ఐనను వన౦త సేనా చారుద త్తులు ఉలూప్యయర్జునులం 

బోలినవారు కారు. వారు మాటలలో అతిప్రొఢ (ప్రగల్భులు) వనంత'సేనయేమో 
పుష్పకరండకమునకు చారుద త్తుంగూడనే పోవలయును అని, (ప్రసాధనము ముగించు 



మృచ్చక టిక రచయిత, కని యొవరు? వో 

కొని బండిలో ఎక్కెను, దుర్గెవయోగమున బండ్రమాజుపాటుచే శకారుబారిం బడవల 

సిన దయ్యెను, చారుదత్తుండు నిజముగా రాజవ్యళీకమునకు ఏమగునో అనియే 
యనుకొనుచుండెను, మజి తన బండిప్రస్తావముగాని మటి వసంతసేన ఏమైనది 

యను నందేహముగాని తాను తొడంగండు. వసంతసేన బండిలోనే పోయిన దని 

విని అది యేబండి మొదలగు విచారణలు అనావశ్యకమని చేయండు, వసంతసేన 

బండియే యని వాని నిశ్చయము, చారుదత్తుండు తన గబ్బితనాన తాను పుష్పకరం 

డమునకు పోవుదము అని ఆపెతో అననే వసంతిసేనయు తన గబ్బితనాన తా 
నింటికి పోంగల నని తనతో చెప్పలేదు. ఆర్యాత్రికైన యభిసరణమేగదా అసె చేసి 

వది, కావున వసంతసేన మరల కలగికొందములే యని ఉదయము తన బండిలో 

తన యింటికి పోయిన దని గట్టిగా నే అనుకొన్నాండు. రోహాసేనుని కిచ్చిన నగలను 

వసంత సేనకు ఇచ్చివేయ మని మై.త్రేయుని చేతి కిచ్చివేసినాడు. మటి యీకథలో, 
ఇట్లనుకొనుటలో, చారుదత్త వసంత'సేనల నడువడి బుజువుగాను వారిస్వభానములకు 

ఎంతేని అనుగుణముగానే ఉన్నది, సర్వమునకు చక్క_(గానే సందేహముల కవ 
కౌశము లేనశ్లే సూచనలు కలిగియున్నవి, మతి దీనిం గూర్చి మృచ్చకటి యాంగ్ల 

టీకాకారులు ఎంతెంతో నిజమునకు మూరెడు బారెడు ఎడసిన విచారణలు చేసి 

యున్నారు, వట్టి వృథ, 

ణా, మృచ్చకటిక రచయిత, కవి యెవరు? 

ఆ పాతముగా ఈ (ప్రశ్నకు అనకాళము లేదు. (ప్రస్తావనలో సూత్రి కవిం 
గూర్చి స్పష్టముగానే శూద్రకుండు, ఇట్టిట్టివాండు అని రెండు మూడు శ్లోకములలో 
సమ(గ్రముగానే చెప్పినాండు, ద్విరదేంద్రగతి చకోరనేత్రుడు, పరిపూర్ణేందు 
ముఖుడు సుషిగహు(డు (= అందగాడు) ద్విజముఖ్యతము(డు (= కత్రియు(డ్చు, 

(ప్రథితు(డు, అగాధసత్తుుండును; బుగ్సామవేదములను, గణితమును, వెళి 

కళను, హస్తిశికను ఎఅింగినవాండు కన్నుల తిమిరరోగమును శర్వవ్రసాదమున 
మాన్సుకొన్నవా(డు, కొడుకును సింహాసన మెక్కించి తాను ఆశ్యమేధము చేసి 

నూజేండ్ల పదిదినములు (బదికి, తానే అగ్నిం జొచ్చినాయడు. జిగిషచే యుద్దముల 

కెంతయు ఆసగొనువాండుు ఎందును ప్రమాదము (పొరపాటు) ఏటుంగనివా (డు; 

మణి. వేదపండిత (శ్రేష్టుడు, తపఃసంపన్నుండు: శత్రుల యేనుంగులతో బాహు 
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యుద్దమున కెంతయు ఉవ్విళులూరువా(డు. అట్టి వాండు దీనిని చేసినాడు . అని, 

మలి యిన్ని వినరములు చెప్పినను అతడు ఏదేశపురాజో ఇందు చెప్పబడలేదు. 

ఆలోప మొకణే ఎన్ని సందేహములో లేపును. 

ఈ యొక్క లోపముచే ఆరాజు దేశ కాల నిర్ణయము చేయు కెట్లుకి ఇంత 
తెలిసియు, అతనింగూర్చి ఏమియు తెలియనశ్లు అగును, లేవి (౧670 యను పండి 

తుండు “ఇండియా నాటకరంగ” మను తన గొప్ప (గంథమున ఈ ళూూద్రకుంగూర్చి 
టూకీగా నైనను సమ్యగ్రమని తోచున'్లే ఇట్లు చెప్పియున్నాండు. “ శూదకనామము బహు 

గ్రంథగత మైనను, ఇంచుకయు డేశచర్శిత్రలో తగులకయున్నది. విక్రమాదిత్యుని 
వలెనే భూద్రకు(డు పెక్కు. కథల నాయకుండు, కాదంబరిలో శూద్రకుండు విదిశ నేలిన 
రాజు. కధానరిత్సాగరమున శోభావతి నేలినవా(డు. బేతాళపంచవింశతిలో వర్ణమాన 
కమునకు రాజు. కథాసరిత్సాగర బేతాళపంచవింశతి హితోపదేశాది పాతకథలలో 
చావుమూండిన యతనిని ఒక బ్రాహ్మణుడు తన యాయువు దారపోసి శతాయవుం 

జేసె నని చెస్పంబడి యున్నది, దశకుమార చరితమున అతని సలుజన్మల వీరసాహస 
కార్యములు సూచింపబడినవి. హర్షచరితమున అతండు చకోరరాజు చం[ద్రకేతుని 

శత్రువుగా వర్జింపంబడినాండు. రాజతరొంగిణ్లో అతడు విక్రమాదిత్యునికిం 

బూర్వు(డు, నరకమునకు సట్టుదలకు ఉదాహరణభూతు(డు అని చెప్పంబడినా(డు, 

న్కాందప్పురాణమున అత(డు విక్రమాదిత్యునికి ఇరువది యేడేండ్లు ముందు, కలి 

యుగపు 3280వ సంవత్సరమున అనంగా క్రీస్తు 188వ సంవత్సరమున పాలించినట్లు 
చెప్ప(బడినా(డు, దానికిం దార్మా-ణగా రామిలసౌమిలు లను కవులు, కాళిదాసునికిం 

బూర్వులు “శూద్రకకధి అని యొకటి రచించిరి ఇ ట్లన్ని సూచనలం బిట్టి 
శూద్రకుండు నిజమయిన మానిసి కాడు, మతి కేవలము కట్టుకధలయు పుక్కిటిప్పరా 
ణములయు నాయకుండు అగును,” అని. కెయిత్ పండితుండును ఆ మాటయే 

యనును, 

అయినను శ్యూదకుండు గొప్ప కవి యని కొన్ని యాకరములవలన తెలియు 
చున్నది. వామనుడు తన కావ్యాలంకారసూత్ర వృతి తిలో శేషయను నర్ధ్థగుణమును 

ఘటనా శేషలి అని నూ త్రించి. “క్రమ కౌటి ల్యానుల్బణ త్వోప పప త్తియోగో ఘటనా, 

స శేషః” అని వృ త్తివెప్పి, *ళ్ళద్రకాదిరచికేము ప్రబన్ధేమ అన్య భూయాకా ప్రపజ్బో 
కృశ్యనే' అని శూ ద్రకనాదుము (గహించినా(డు, నటి కత్స9బంధనామము, “మృచ్చ 
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కటి” అని (గహింప(డాయెను. పంచమాధికరణమున [పాయోగికము అనుదాని 

యందు “పాదాంత  లఘువునకు ఎల్లెడల గురుత్వము (ప్రయోగింపరాదుి అని 

సూత్రించి, దానికి ఉదాహరణముగా “యాసాం బలిః' ఇత్యాది (గహించినా(డు. మటీ 

యిది మృచృకటికములోనిది అని చెప్పండాయెను. ఈల్లోకము భాసుని చారుద ర్రేము 
నందును కలదు. మజీయు 1V. . 8 = ౨౩ - విశేషోక్తి యుదాహరణములందు 

“ద్యూతం హి నామ పురుషస్య అసింహాననం రాజ్యమ్? అని యుదాహరించినా(డు, 

కాని అది మృచ్చకటినుండి (గహింప(బడినది అని చెప్పలేదు. ఐనను అది మృచ్చ 

కటిలో 11. 7. కడ దర్దురకవాక్యము. వామనుండు ఎనిమిదవ (715) శతాబ్టివాం 
డని నిశ్చయంప(బడినది. మటి శళూద్రకుండు తత్పూర్వుడు కొవలదా * 

దశరూప కావలోకమున తత్క- ర్త ధనికుండు ఇట్లు ఉదాహరించియున్నా (డు. 

(2) విప్రాదీనాం శా_న్హ తైవ, న లాలిత్యం, యథా మాలతీమాధవ మృచ్చ 
కటికాదౌ మాధవ చారుద త్తాదిః 

(b) యథా వా .మఖశతపరిపూతం గో(త్ర ముద్భాసితం యత్ ....(౫- 12) 

(6) కితవ ద్యూత కారాది ధూర్త సజ్కూలం మృచ్చకటికౌదివతీ సజ్కీ-ర్ష 

(పకరణమ్, 

ఇందు మృచ్చకటికము సంకీర్ణ ప్రకరణమని రెండు తూర్లు నిర్దిష్టము, చారు 
ద త్తు(డని నాయకుని పేరును (గహీంప(బడినది, ధనికుడు మాళవరాజు ముంజపర 

మారుని యాస్టానివాండు = అతడు పదియవశతాబ్దియంతపు వా(డు. ఆదినాలలో 

మృచ్చకటికి( గల ప్రసిద్ధి దిన చక్క (గా తెలియు చున్నది. 

పంచతంత్రమునను మృచ్చకటికళ్లోకములు పెక్కు. ఉదాహరణముం గన్నవి. 
పంచతంత్రము చాల (ప్రాచీనమైనది, మనదేశపు నీతికథల పుస్తకము, దేశాంతరము 
లనుం బ్రసిద్ధము. "పెద్దలు చరిత్రనిపుణులు దాని తొలిపాఠము 6_నశతాద్దికిం జాల 

పూర్వేముది. 670 _ &.D. (౧) దాన మృచ్చకటి దానికిం బూర్యము దనందగును. 

“ఏతా హస్తి చ రుదవన్లి చి _ మృచ్చ 17. 14; సముద్రవీచీవ చల 

స్వభావః ” 1౪ = 15. అనునవి, మొదటి తం[త్రమున 7 వ కథలో 208వ. 

206 వ శ్లోకములు. ఒక మాటలోనో అరమాటలోనో పొరఖేదము ఉండునుగాక. 

MR—L 
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అశ్లే 11 తంత్రమున మూండవకథలో §7 వ ల్లోకముగా “శజ్కనీయా హి సర్వత్ర 
నిష్ప్రతాపా దర్శిదతా అని మృచ్చకటి 11. 24 శ్లోకము కలదు, మజీయు 11వ 

తంత్రములోని శీ వ కధలో 92 98, 103, 106 శ్లోకములు మృచ్చకటి 1 లోని 
దార్మిద్యముం గూర్చిన సూక్తులను ఎంశేని పోలి యున్నవి. పంచతంత్రపు టిప్పటి 

పొరము ఎనిమిదవ శతాల్చికిముందే స్థిరపడినది. తరువాత మార్పులు చేర్చులు ఉన్నట్లు 

లేదు. కావున మృచ్ళకటి 6 వ శతాబ్దికి ఐనను గాకున్నను, ఎనిమిదవ శతాబ్దికి 
తప్పక ముందుదే. హద్రకుని వ్యాకరణ (ప్రయోగములు కొన్ని పాణినీయమునకు 
సరిపడకున్నవి అని అభియు కులు అనుటయు ఆతని (పాచీనతకు ఇంచుక సూచక 

మగును. బొాణమహాకవికి శూద్రకుండు విదిశరాజు,  అతండు భాసనాటకచ(క్రముం 

(బ్రస్తావించును గాని హాడ్రకుని రచనలం జెప్పండు. దాన నొక వేళ మృచ్చక టి 

బాణునికి తరువాతిది యందమా యన్న ఆట్టియూహ అనై కాంతిక ముగును. 

ఇట్లు మృచ్చకటి కవులయు కావ్యములయు లోకమున ఎవరిది ఎప్పటిది అరి 

కొంత తడవ(బడినది. ఇంతకు ముందుది కాదు, ఇంతకు తరువాతిది కాదు, అని కొంత 

విమృష్ట మైనది, అట్లే ఇందు అధికరణికు(డు చెప్పియు, రాజు (బ్రాహ్మణుని దండించు 

విషయమున మనుస్మృతిని ప్రమాణీకరింపలేదు. దేనికిగాని, స్వర్ష స్తేయమునకు గాని 

వేశ్యాహత్యకు గాని, (బ్రాహ్మణునికి మరణదండన విధింప(గూడదు అని మనుస్మృతి 

వచనము, మజీయు బ్రాహ్మణుండు ఒట్టుపెట్టి ఇది నిజము అని చెప్పునేని దానిని 
నమ్మక పోరాదు. *నత్యేన శాపమే ద్విప్రమ్ అని మనువు. అధికరణికు(డు _ చారు 
దత్తయ్యః నిజము పలుకుము” అనంగా చారుద తుడు తాను ఎంతమాత్రము హత్య 
చేయలే దనెను, 

“యో ఒహం లతాం కునమితా మపి పుష్ప హేతో క్ 

రాకృష్య నైవ కునుమావచయం కరోమి, 
సో ఒహం కధం (భ్రమరపక్షరుచా సుదీసై 

కేశే ప్రగృహ్య రుదతీం (ప్రమదాం నిహన్ని * 

అని యంత మనసు కెక్కునట్లు నిజము చెప్పినాండు, దానిని సయితము 

పాొటింపలేదు. నునున్మృతి, చర్షిక్రనిపుణులు క్రీ స్తుకుముందు 200 ఏండ్లును తరువాత 

200. ఏండ్లును కూడిన 400 యెండ్లలో అంతకు ముందు గాని అంతకు తరువాత 

గాని కొకు ఆనడుమ రచితమై యుండు నని నిర్ణయించినారు. మనుస్మృతి సాధారణ 
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ముగా చాలగొప్ప (ప్రమాణము, ఉల్లి ౦ఘీంస(బడునది కాదు. మలీ యిట్లు ఉల్లం 

ఘంచినందున, అది యింకను జవదాటరానంత (ప్రమాణముగా నాటుకొనలే దని 

యనుకొన(దగునేమో. ముందుదికాదు. కాదా పాలకుని పాలనము సరిగా లేదని 
నాటకాన ఎన్నియో నూచనలు, రాజస్యాలదుర్ వృత్తము, అత(డు మాబావతో చెప్పుదు 
నని అధికరణ్కుల బెదరించుట, పోకిరితనముగా వీథులు తిరుగుట, నడివీధిలో (బ్రాహ్మ 
ణులను స్త్రీలను బెదరించి కొట్ట (బోవుట, జూదము దాపజికము లేక ఊరి వీధులలో 

ఆ(డబడుచుండుట ఇవన్నియు తార్కాణ పజప(గా ఆరాజు మనుస్మృతింగూడ పాటిం 

పని దుర్మార్లు. డనియు (గహింస(దగునే మో. 

మృచ్చకటిని వ్రాసినవాండు ఆచార్యదండి, ఆఅన శతాబ్ది వాండు - అని కొందణు 

పెద్దపండితులు దశకుమారచరితలో వర్ణితములగు దేశకాలములకును మృచ్చకటిలో ని 
వానికిని ఎంతేని సామ్యమున్నది. అనియు, దండిరచనలు మూ(డు అన్న (ప్రసిద్ది 

యుండ(గా కావ్యాదర్శ దశకుమారచరితములు అని రెంటి పేరులే ప్రసిద్దమై యున్నం 
దున, అమూ(డవది మృచ్చకటి యగును అని వాదించియున్నారు, ఈవాదములు వృధా 
కాలక్షేషములు, నిలువ(దగిన బలము గలవి కావు. అందజును పేరును (ప్రసావనలో 

కీర్తితో చెస్పుకొనుచుండ దండి, అంతటిగొప్పవాండుః తన పేరుం జెప్పుకొనక 

అన్యమును; భాద్రకనామమును ఏల చెప్పును 

మొత్తముమీద మృచ్చకటిక కవి శూద్రకు(డే అనియు, అతడు దాక్షీణాతుగ( 

డనియు ఊహలు సరిపడునట్లున్నవి. _ “డక్క_నులో ఏడవ శతాబ్దిలో బౌద్ధమత ము 

ఎక్కువ వ్యా ప్రయు ఆదరమును కలిగి యుండినది. సంవాహకు(డు తటాలున 

(శమణకు(డును కడపట బౌద్దమరముల విచారణాదిపతియు ఐనా(డు, జనుల యాచార 

ములు అభ్యాసములును ఆవంకశకే, దక్షిణొదిశే. తిరుగుచున్నని, వరియన్నమును 

అందు మాటిమాటికి (ప్రాతరాశమును _ చలిది యన్నమును, చండాలురు “భగవతి 

సహ్యవాపిని” ఆని ఆయమ్మవారికి మొక్కుకొనుటయు, శకారు(డు శ్రమణకుగుడ్డను 

ఉలవచారువాసన కొట్టుచున్నదని యులవలం జెస్సుటయు, గుమ్మడితొడిమెకు "పేడ 

పూసి కొపొడుటయు; చలికాలపు రాత్రి వండిన యన్నము పాసిపోక చిర ముండు 

ననుట దాక్షిణాత్యుల యనుభవమును సూచించు మాటయు, ఏవేళయందునుం గూడ 

సద్ది కూడు ఉండునని అపరాష్టామున; కౌదా సాయంసనమయమునను సూతధారు(డు 

దానిని ఆడుగుదు ననుటయు, చందనకు(డు తాను దొక్షీణాత్యుండు మాటలలో 
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హొస్వదీర్ధములు లింగభేదములు పాటింపను అనుటయు, కర్ణాటక కలహాము౦ 

బ్రస్తావించి ఆడుటయు, చారుద త్తసమ్మానప్రస్తావ మందలి కుళావ త్రీ వేణలు 

దక్షిణాదిపేరు లగుటయు, కాశేలీనూత కజ్ణహళ్ళియమ్మను తలంసించుటయు, = 

ఇవన్నియు దక్షిణాదిని నూచించున వే. 

కావున శూదకుడు రాజనియు దాకిణాత్యు( డనియు ఈనాటకకవి యనియు 

ఎనిమిదవళ తాన్చీకి ముందువాండును మూడు నాలుగు శతాబ్దులకన్నం బూర్వుండు 

కా(డనియు ఇట్లించుమించుగా అనుకొని సంతోషింపందగును అంతే. 

౧౦. మృచ్చకటికమున తోంచు దేశకాల పరిస్థితులు 

వై.దికబ్రాహ్మణమతము గట్టిగా ఉన్నది. ఐనను బౌద్ధమతమును వ్యాప్త 
చెంది యున్నది. చారుదత్తుండు మంచి (బ్రాహ్మణగృహప్పు(డు: వై దికాచారపరు(డు. 

వాని పూర్వులు యజ్ఞ ములు చేసినవారు, వాని యిల్లు చేదపారాయణగోష్టులతో మాలు 

మోగినట్టిది, పాలకు(డును యజ్ఞ వాటమున చంపంబడి నాడు, చారుద తుడు తన్ను 

వధ్యస్థానమునకు కొనిపోవుచుండలూ తాను యజ్ఞ మునకు శామిత్రమునకు కొనిపోంబడు 

చున్న మే(కవలె నున్నాను ఆనును. మజి చారుదశ్తుండు బోగముదానిని భో గినిగా 

కూడినా(డు. ఆజనమునకు కులవధూగౌరవము రాజుచే అనుగ్రహింప( బడిసది. 

సద్నాహ్మ జకులమునం బుట్టినవాండే శే ర్విలకు[డును చోగము మదనికను తన కులాం 

గనం జేసికొన్నాండు. చైదికుల యిండ్ల లోను ఈ సడలుపాటులు లెక్కింపందగును. 

రుద్రుడు, ఇంద్రుడు, హర విష్ణు బ్రహ్మలు, రవిచద్యద్రులు, దేవి నృషభవాహ 

నుండు, దక్షయజ్ఞ ధ్వంపి వాసుదేవుడు కా్టికేయుండు; సహ్యవాపిని కామ 

దేవుడు. - ఈయన్ని ేరులును ఇందు అల్లట్లు తగిలియున్నవి. 'దేవళశములును 

విగహోరాధనయు కలవు. చారుద తుడు విహారములను కట్టించినా(డు. దేవాలయము 

లను కట్టించినాండు. సంధాజప గృహ దేవతాబలులు అత నికి నిత దినచర కాలు. ఆతని 

యింట స్కందషస్టి చేయంబడును. కామదేవాయతనము ఊరికి ఉన్నది, వసంత 

సేనయింటను ఉన్నది, వసంతసేన యింట తాను సొంతముగా డేవపూజచేయును, 

తనకు ఓపిక లేనపుడు అందులకు దేవతార్చన (బాహ్మణు(డు ఉన్నా(డు, గోబాహ్మ 

ణులకు వేదములకును పూజయు అ్యగ్రపూజయు కలవు. చార్వాకులు నిందులు. 
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వీధి విభానమున మేలు కీడు జనులకు కలుగునని నమ్మకము, విధి దా(టరాని 

దను నమ్మకము కలదు. శుభాళుభశకునములయందు నమ్మకము బలీయము. ఈనాటక 

మునే విధి ప్రాబల్యమును సోదాహరణముగా నిరూపించుటకు రచించితి ననును, కవి. 

“భవితవ్యతాం చి అని. మజియు చారుద త్తునిచేతం బలికించును “ఏష |క్రీడతి కూప 
యన ఘటికా న్యాయ ప్రనకో విధిః* అని, సంసారము జననమరణ పరిన ర్త నము. 

పుణ్యపాపములు అనగా ప్రారబ్ధము అనువర్హించును అని శకారుని విటచేటులకును 

ఎంలేని నమ్మకము; వారు వసంత సేనహత్య ఎంతమాత్రము తాము చేయ మందురు. 
చేటుండు భవిష్యజ్ఞన్మముననై న తాను బాగువడ(గోరును, ధూతాచారుద త్పులకు కొడుకు 
'పెట్టవలయు (శ్రొద్దమునను తర్చణమునను నమ్మకము గలదు. జనులకు సిద్ధదై వజ్ఞా 

ద్యాదేశములయందు నమ్మకము గలదు. ఆర్యకు(డు రాజుకౌగలం డన్న సిద్ధాదేశమం 

దలి నమ్మకమే పితూరికిని రాజపరిన ర్హనమునకును మూలకారణము. శకునములం 

దును ఎక్కువ నమ్మకము గలదు _ అకీస్స్ఫురణాది, చిత్త ప్రసాదాది, వాయససర్ప 

శ్రమణకదర్శనాది, ద్వారబంధఫాలహత్యాది = ఎన్నియో _ ఇట్టి విశ్వాసమును మూఢ 

విశ్వాస మందురు గాని ఇందు జ్ఞానులకును “తలకు. దా+కినప్పుడు ఒకపాటి విశ్వా 
సము కలుగుచుండును _ ఇది నా౧టి ముతమున చేరియుండునట్లు తలంస(దగును. 

వైదిక (బ్రాహ్మణమతము తోపాటు దేశాన బౌద్దమతమునకును ఆదరము 
గలదు. నంవాహకుని! జీవిత క్లేశ ములవలన నిర్వేదము కలుగంగానే శ్రమణకు( 

డైపోవలయునన్న కోరిక కలిగినది. తరువాత చారుద త్తునిమీ(ది తప్పుడుఫిర్యాదు? 

అది నెగుట, వసంతసేన చావుబ్రదుకులు, శకారుని దుండగము, శ్రమణకులకు 

ముక్కు_కుట్లి బాధిందు పోకిరితనము, వానిమీద హత్య వనంత సేనసొంత మాటలలో 

రుజువయ్యు వాండు దండన పొందక తప్పించుకొనుట - వీనినెల్ల గన్నవానికి నిర్వే 

దము రూఢిపడి సన్నా్యాసమందు మజింత పట్టుదల కలిగినది. 

దేశమున రాజాధిరాజుల (ప్రస్తావము ముద్రారొక్షసమందుం బోలె ఆగసడదు, ' 
ఉజ్జయిని పెద్దనగరము - దాని పాలన చుట్టుపక్క లకే కాని ఆసేతుశీతనగవాళ ప్పము 

గాదు. పెక్కురాజ్యములు బలాఢ్యు(డు బక్కరాజును నడినగరమున సైకొని కప్పము 

దోయకొనుట నూచితము _ ౪ _ 1? “నృప ఇవ పురమధ్యే మన్గ వీర్యస్య శక్రో 

ఆర్యకు(డు చారుద త్తుని వేణాతీరపు కుశావతికి దొరగా చేనినాండు, రాజు నధికారము 
నకు మితిమేరలు లేవు, సర్వపాలన తన చేతనుంచుకొనుటయే కాక తన యిష్టమే 
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చట్టముగా( గలవాడు. (శుతిస్మృతులతో పనిలేక తన యిచ్చమెయి టోగమువసంత 

"సేనకు వధూత్వము నొనంగ(గలడు. అధికరణికుల నేర్పజుపను తీసివేయను అధి 

కారము రాజుది. శకారు(డు బావతో చెప్పి అధికరణికుని తొలంగింపింతును అనును. 

దానికి అధికరణికు+డు భయపడును, 

రాజ్యమునకు రక్షకము సేన. ఫిర్యాదుల విచారణకు అధికరణ మున్నను? 
కడపటి తీర్పు రాజాధీనము. రాజు చారచక్షువు, పోలీసు సిబ్బంది కలదు, రాజ్యమున 

అధర్మముం బట్టుటకు, ధర్మముం గాంయటకు, అందు సెద్దపదవికి నై పుణ్యము 
సామర్హ్యము ఆవశ్యకము, అవికలవానిని మంగలినై నను మాదిగనై నను ధేశాంత రాల 
హారినై నను ఏర్పాటుచేయును. రాజధానినగరమునకు చుట్టు కోట. నలుదిక్కుల ద్వార, 

ములు, వాని సమీపమున గుల్మస్థానములు _ పోలీసు సిపాయి రాణాలు కలవు, 

ప్రధానదండధారకు(డు అని పృథ్వీదండధారకు(డని బలపతి అని రాష్ట్రియు.( డని - 

కొన్ని "పేర్లు గొప్ప అధికారులకు, వారు అధికరణీకునికి పరిచితులు, లో(బడినవారు! 

వీరకుం బోలె. ఇప్పుడు “మేజస్త్రేటుకు' “పోలీసులు” పోలె. రాత్రి వీధులలో ఆరెకులు 

గస్తు తిరుగుచుందురు. ఆయుద్యోగస్థులు సమర్థతతోడనే వ్యవహరింతురు. రాజ 

దోహులం బట్టవలసివచ్చినప్పుడు ఎంతెంత సోదాలో నేర్చుతోనే చేయ(బడును. 
అందు నేరగానిని, నాయననై నను, తప్పిందుకొనిపో సీని సీరకుంబోనివారును, 

అర్హ తంబట్టి పోనిచ్చు చందనకుంటోనివారును ఉందురు. 

నగరములో రాజమార్గము, చతుస్పథములు పుష్పకరండకముం టోని 

తో(టలుం గలవు, పన్నులు వసూలు చేయుసిబ్బందియు గలదు. జూదపు. గొట్టుల 
నాయకులు రాజునశై వా ర్లాహరులుగా పంప(బడుదురు. 

ధర్మ విచారణకు అధికరణము, దానికి మండపము, అధికరణీకు(డు? వానికి 

సాయముగా (శ్రేష్టికాయస్టులు, ఇంకను నియు క్తులును గలరు. అందబును రాజుచే 

ఏర్పాటు చేయబండుదురు. వారిని తొలగించు నధికామును రాజునకే, అధికరణికుండు 

ఎంతటి ధర్మపక్షపాతముతో పిర్యాదును విచారింపవలయునో 18 4, లలో చెప్ప 
బడినది. పురుష పక్షపాతము లేక ధర్మపక్షపాత మే కలిగి యుండవలయును. వినుకలి 

సాక్యము కాక (ప్రత్యక్షముగా అధికరణమున విన్నట్టియు కన్నట్టియు సాక్ష్యముం 

బట్టి పిర్యాదు తీర్మానింపవలయును, 

వ్యవహారములు ఇరు దెఅంగులు - వాదిప్రతివాదులది కేవలము సర్కారే 

వాదిగా విచారింపవలసినది - వసంత సేనహత లం బోనిది. విచారణ యంతయు 
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కాయస్థు(డు (వ్రాసిపెట్టును, దానిని పర్యాలోచించి ప్రాడ్వివాకుండు తీర్పు చెప్ప 

వలయును. వధడండన విధింప(బడినవానిని, దానికి తగిన వేషము వేసినడివీధిలో 

కొనిపోవుచు ఆయా(్రధానస్టలముల _ డప్పుకొట్టి నేరమును చాటి మజేవ్య్వ 
రైనను అట్టి నేరము చేసిన అట్లు దండింప(బడుదురు అను బెదరింపును చాట 

వలయును. ఇట్టిదెల్ల దేశాన నేరముల మాన్సుటకే. కత్తితో మెడ తెగంగొట్టుటు 

కొల్లు నెక్కి. ౦చుట - హత్యకు దండనలు, దానికి వ ట్రకడపటను ఎవ(డేని సాధువు ధన 

మిచ్చి తప్పింపవచ్చును. రాజునకు కొ డుకుపుట్టిన యాయుత్సవమున మోక్షము 

కలుగవచ్చును, లేక ఏనుగు కట్టు కంబము తప్పించుకొని ఏధివెంట( బడిన గందర 

గోళమునను మోక్షము కలుగవచ్చును. రాజుమార్చునను, క్రొ త్తరాజువచ్చుటను 

అది తప్పిపోవచ్చును. 

దేశము మంచి సంపన్నముగా నున్నశ్లే తోచును, అనంగా బిచ్చగాండ్రు 
బీదలు లేనేలే రని కాదు. మొ త్తాన సంపన్నత తోంచును. భాగ్యవంతులు వారి 

యౌాళ్రితులు, సాయంకాలమున వీథులు సందడిగా నుండుట, జూదపు చావడులు, 

బోగమువారు, సారాగిడ్డంగులు, ఇదెల్ల ధనమును సుఖమును సూచించును. నసంత 
సేన కుబేరసంపద, చారుదత్తుని దానాల ధర్మాల చరితము, (శేపిచత్వరము మొదలై 
నదియు ఆవంక వే, వరిమళ్ళు పండుట. పైరు సండి మడి పై మడి వాలుటః ఎండబారు 

చేలకు ఆకస్మిక [ద్రోణమేఘవర్షము 'సేద్యమును సూచించును. మంచి వర్తకము, 
ఓడల వ్యాపారము, సరకు అమ్ముడుపోయిన కోమటివాని సంతుష్టి _ సంపద 

సూవకమే, 

వణిజ ఇవ భాస తరవః. పణ్యా పీవ స్టితాని కుసుమాని 

శుల్క_ మివ సాధయనో మధుకరప్పరుషా; (ప్రవిచర _న్పి, 

ఇది ఉజ్జయిని బజారువర్షన అనుకొనవచ్చును. గృహపతులు భూస్వాములు 

కాబోలు, సంవాహకు(డు గృహాపతికొడుకు. ఉజ్జయినిం జూచు నాసతో సంచారము 

వెడలి శ్రమణకు( డగువబకు మార్పులు చెందినొండు అన్నివిధాల జీవనములును 
ఉన్నవి. బేల్హారులు (కామాటులు వడ్రంగులు కంసాలులు = ఇంకను అన్నిపనుల 

వారును కలరు. వసంతసేన బంగళాయు అందు అగపడినవియు ఈయన్నివృ తుల 

యతిమా(త్రప్ప నైపుణి సూచించును, చాతుర్వర్హ పామును, (బ్రాహ్మణ (పాధాన్యమును 

స్పష్టము, వసంతసేన చారుద త్తులోగిట (ప్రవేశింపరాదు, దాని నగలు సైతము మైల, 
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చారుదత్తుని యింటిలోపలికి కొనిపోందగవు. మతి సంసారుల యిండ్లలో (స్త్రీలు 
మంచి మర్యాద కలిగి యున్నారు. ధూతమ్మ పతివ్రతల మేలుబంతి. ఐనను స్త్రీలను 

గాని శీలను గాని నమ్మరాదను హితబోధయు ఒక వంక కలదు. (చూ. IV.R. 

19) పురుమలకు బహుభార్యత చూపట్టును, వేళ్యలస్నేహమును. అగ్నిసాకిక 
వివాహము, పృత్రజన్మము, మొదలై నవి పండుగులు, వసంతతోత్సవము ఇం(దోత్స 
వము మొదల్లైనవియు సూచితములు చావున చితాగ్నిదహనమును సహగమనమును 
సూచితములు, 

ద్విజులు ఇంకను 'వేదవేదాంగముల నేర్చుకొందురు, ధర్మశా స్త్రముల జదువు 

దురు. ఇతిహోసకావ్యపురాణపఠనమును కలదు. నాటకాన రామాయణ మహాభారత 

జ్ఞాపకములు ఎన్నియెని కలవు. శూద్రకు(డు గణితపండితు(డు. జ్యౌతిషమున 

ప్రవేశముకలడదు, గజశికయు అశ్వశికయు. వసంతసేన 'సేవకు(డు కర్ణపూరకుండు 

గొలుసు తెంచుకొన్న వసంతసేన యేను(గును పట్టి కట్టినాండు, కన్నపుదొంగతనము 

కలదు. శర్విలకు(డు దానిని విద్యగా నేర్చినాండు. అత(డు దొంగలకును దేవు(డును, 

చేయతగిన తగని పనుల నియమములును కల వనును. తన నేర్పును తాన వర్దించును, 
(చూ. 11 20, 21), వైష్ణవభక్తుండైన తిరుమంచైయాళ్వారునకు దేవునికై ౦కర్య 
మున కై దొంగతనమునం ట్రవిష్ణునకు “నీటిపై నడచువా(తు (మానిపి నీడలో 

లీనమగు వాండు అను మొదలగు దాంగుడు విద్యలు నేర్చినవారు తోడుగా ఉండిరి 
అనువార్త కలదు. శర్విలకునియొద్ద యోగరోచనమను కాటుక యున్నది. దానిం 
బెట్టుకొన్నవా(డు మానుసులకంటికి అగసడ(డు. ఒక పరువును సంపి దీపమును 

ఆర్బించును. లోపలిజనులు మెల(కువగా నుండి తన్ను పట్టుకొందురా అని కను 

గొనుటకు, ఒక మానిపిబొమ్మను ఉంచుకొని ముందు కన్నమున దానిం (బ్ర'వేశ పెట్టి, 
ఎటు(గును, ఇట్టి యుక్తు లెన్నియో కలవు ఆ విద్యలో, 

ఆదేశమున కళలు నేర్చినవారును ఉండిరి, నాట్యము, పాటు చిత్రలేఖనము, 
వీణ వాయించుటు ఇంకను ఎన్ని వాద్యములో వాయించుటను ఎజీంగినవారు 
ఉండిరి. వానికి ఆదరము మెప్పు కలదు. తనయింట అన్ని వాద్యములు గల చారు 

దత్తుడు గొప్ప రసికుండు రేభిలార్యుని వీణెపాట కచ్చేరికి పోయి మరలును, వసంత 
సేనకు నాట్య నెప్పుణి కలదు, చారుదత్తుని చిత్ర రువున వ్రాసి విరహబాధను వినోదించు 
కొమను. సంనహనము, ఒళ్ళుపిసుకుట _ మానుసులకు మాలీష్చేయు సుకుమార 
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విద్యయు నేర్చుకొనుటయు, దానిని జీవికగా నుంచుకొనుటయుం గలదు, గృహ 
నిర్మాణ నైపుణీయు కలదు చారుదళ్తునిది పాతబంగళా, నసంతసేనది యెనిమిది 
లోగిళ్ళ పెద్దబంగళా _ అన్నివిధముల అలంకరింసంబడినది, కుబేరభవనముం బోనిది. 

వసంతసేనకును శకారునికి చారుదత్తునికిని _ అనగా ఆఢ్యులకు జంట యెడ్డ పెళ 
బండ్లు కలవు, వారు సాధారణముగా నడవక బండ్లలో నే పోవలసినచో ట్లకు పోవు 

చుందురు. కాలినడకగాను షికారులు తిరుగుట గలదు. 

సర్వమును పరిశీలించిన జనుల జీవిత విధానములు, సంస్కృతి నాగరికత 

ఈకాలమున ఉన్నై ఉండినట్లు తోచును. మథి యిపుడు పదార్థ రసాయన వైద్య 

విద్యు దాది శా స్ర్రజ్ఞాన 'మెక్కువ యైనందున వానివలన కలిగిన సౌకర్యములు అను 

కూలములు అప్పుడు లేనివి ఇప్పుడు కలవు. ఆంతియ భేదము. నాడు పుష్పకముం 

వోని విమానములు నే(టి గాలియోడలను మించినవియు దేశకాల విప్రకర్షను 

జయించిన భూత భవిష్య ద్వర్శమానముల నెబుంగు సిద్దులు, నై.పుణి కాదాచిత్క 

ముగా క్య్వాచిత్మముగా నుండిన వే ఇపుడు వెల్లీ విరిసినవి, అండియ. ఆస్తిక 

హిందువునకు వానియందు నమ్మకము సిద్దము. 
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నాస్టీ 
3 పర్య జ్క- (గన్గిబన్గ ద్విగుణిత భుజగా 

శమ నందవీతజానో 

రన్మః [పాణావరోధ వ్యువరత నకల 

జానరు సైన్త్ర్రయన్య 
యా థం 

ఆత్మి న్యాత్నాన నేవ వ్యవగతక్ రణం 

పశ్యత సృత్స (దృష్ట్యా 

డన నా బాబా. 

శో ౧. పర్యజ్క (గన్టి-*- జానోః__(గ్రన్థిల ముడివంటి (పర్యజ్క_=) 

వీరాసనముయొక్క_ సడలమికై రెట్టపేటగా చంకలగుండ రానిచ్చిన పాముచేత 

చుట్టంబడీన మోకాలుగలవాండును ; ద్విగుణిత _ మునుపుకలిగినదే, ఇపుడిబ్బడి 

అన్నకపాణా ... రుగ్జేన్టి) యస్య = (దేవామృలోపల [పాణవాయువును _ ఊపిరిని _ 

(బయటికి ఆడనీకు బిగబట్టుట చేత ఉఊడిగిన శబ్ద స్పర్శాది జాన రూపము-లె న 

చితృవ్ళ తుల చేత అడ్డగింపంబడిన ఇం[దియములు గలవాడును కలలని 

చాహం దియములును అంతేరిం (దియములును గలవాండనుట _ శావున చే, 

త త్త్వదృష్ట్యా = పరమార్థ దర్శనము చేత, తన సారూష్యము౦ బొందుటయి నెడు 

(పత్యక్స సరూప సాకాూత్కారముం బొందుటచేత _ అనుట, వ్యపగతకరణం = 

ని(శాంతేములెన (= అఆడంగిన) బహి రంతఃకరణ వ్యాపారములు 

గలయట్లుగా, ఆత్మని = తనయందు, ఆత్మానం ఏవ = తనకంకు జేలుగాని పర 

మౌత్మను, పశ్యత 8 = కాంచుచున్న వాడును ఐన, శమ్మోః = (కల్వాణముం 

MR—1 



2 మృచ్చకటికమ్ు 

శంభో వ౯ః పాతు కూన్యేకుణ ఫఘటిత లయ 

(బహ్మలగ్న। నవమాధి?ః, ౧ 

గార్చువాండెను శంభునియొక్క, కూశ్వేకుణ...అగ్నః = దేనియందును తగులు 

కొనని దూపుచేత _ నిర్వికల్ప మెన దాని చేత _ కన్ను తెజపు కలదు, చూపు లేదు, 

అనుట_కూర్చ బడిన_సంపాడింప(బడిన వాసనల (= వూర్యానుభూ తార్డ స్మృరణల) 

విత్తనము సయితేమః నాళనమెన హేతువున, పరమౌత్మయందు గాటముగా తగులు 

కొన్న (మటీ యందుండి లేవని అనుట), సమొధిః = నియమము _ తే దేక ధ్యానము, 

వః= మిమ్ము (సామౌాజివలనుు పాతు = రకతీంచును గాక, 

పరమౌళ్శయందు అగ్న మెయున్న శంభుని సమాధి మిమ్ము (పోచును గాక, 

ఆసమాధిలోనున్న శంభువు వీరాసనమునం గహార్బుండి యు న్నాడు, ఆయాసనము 

సడలకయు నుఖముశాను ఊండుటన చంక అదూర్ని మో శాలిచుట్టు మెత్తేని 

పామును రెట్ల పేటలుగా చుట్టుకొ నియున్నా ను, (పాణాయామముచే బావ్యోంత 

రేం దియముల నడ్డుటచే అతనికి నటీ యేజ్ఞానమున్ను లేకన్నాండు, కావున తనలో నే 

తనకన్న వేటు శాని తత్తే షమును ఆన(6గా పరమౌత్మను సాముత్కేరిం చుకొను 

చున్నాండు, కావుననే చూపు కూన్య మె ఆ(బవ్మామందు తేగుల్లూ_ని మీ 

'లేవకున్నది, 

అట్టు పాముం జుట్టుకొనుట “సిరనుఖం ఆసనం” అని యోగ శాన్తాంను 

శాసన ముండుటంబట్లి, అటు *సీరసుఖము *” కాకున్న సమాధి కుదురదు, ముక్కంటి 

(యాసమౌాధని వమౌర సంభవమున కాళిదాసు లెస్స గాను అందము గాను వర్షించి నాడు, 

“III 45. పర్యజ్క_బన సిర సూవజాకాయ 
ధి ఇ 

మృజ్వాయతే ౦ సన్న మి తోభయాంసమ్ 

ఉతానపాణిదరయయ సన్ని వేశాత్ వం ఏ a 
(పఫుల్ల రాజీవ మి నాజ్బు_ మభ్య, 

46 భుజజ్జ మోన్నద జటాకలాపం 

కళాకానసక ద్విగుణాతు.సూ తమ్ 
అబల 

కణ,పథా సజ విశేపునీలాం 
® ౧ 

కృష్ణ్రత్వచం గన్గిమతీం దధ్గానమ్ 



నా సీ తి 
ద 

47. క్రి త్ప్ర కాళ సీమి తోగతారై 

(భూ ౯వికియాయాం విరళ (ప్రసజ్రేః 

చేతె) రవిస్పన్సిత పమ్మమా లె 

కామ్వీకృతే (భ్రూణ మధోమయూ ఖై ః 

48. అవృష్ట సంరమృ మీ వామ్ము వానా 

మపా మి వాధార మనుతేరజమ్ 
ఇద (ఏ 

ఆనృళ్చరాణాం మరుతాం నిరోధా 

న్ని వాళాతేనిష్కు_మ్స మివ (పదీపమ్, 

50. మనో సవద్వ్యారనిషిదవృ త్తి 

వాది వ్యవస్థాప్య సమాధివళ్య మ్ 

య మక్షరం శే తవిదో విదు స్త 

మాతాన మొత వలోేకయ నమ్, ఢి శ్రి న్య గు 
[ 'వ్నేకవిదః = కే తజ్ఞ లైన స్రరుషులు, యం = ఎవనిని, అతీరం = 

నాళము శేనివానినిగాా విదుః = నటుంగుదురో తం ఆత్మానమ్ = ఆపరమౌళ్శను, 

ఆత్మని ా  రనయంగా, అవలోకయ న్న మ = సాజమాత్క_రించు నున్న వానిని _ అని మల్లి 

నాథ సంజీవనికి (ఇ) వేదము వేంకట రాయా స్టు)ల వారి “తెలుగు, ] 

ఈ ఐదు on జెప్పినదెల్లను శూదకకవి పర్యజ్క_ (గ స్టీ” త్యాది 

తన జక్క శ్లోకమున చక్కు (గా ఇమిడ్నిగా(డు, మటి కమార సంభ వమున 

ఈ యెక్కువ యున్నది య 

49. కపాల నే తొన్న న రఠలబమౌా”౫ ఆ 
థి 

న్యోజాతి॥ పరో హె రుదితేః శిర సః 

మృణాలనూ(ఆాధిక పౌనమాయా౯ాం 

బాల స్య అమ్మం నగపయ న మనోః” 
య a.) ణు 

పర్య ంకాసనము ఆనా వీరాసనము _ కుమార సంజీవనియందు మల్లి నాథుడు, 

ఏకపాద ను సీ న్విన్య స్యోరా తు సంస్థితీమ్ మ థ్రైకస్ని 

క్ష వోరుం వీరాసన ముదాహృతమ్, 



4 మ్బ చ్చ కతటికమ్ 

తథా యోగసారే 

ఊశాని తే కరతలే కర ముతానితేం పరమ్ 

ఆదా యాజ్బ్క_ గతం కృత్యా ధ్యాయే ద్య స్తస్య సో౭_/న్నరమ్, 

ఈ శ్లోకమున యోగదశారోవ్నకమము ఆసనము జేనీకొని కూర్చుండుట 

మొదలుగా * _అయ్మబహ్మలగన్నశ ? వజిక చెప్ప (బడినది, *వీకెళ్వర్యే న్టితో 
జ_సీ (పణత బహుఫలే _)” మాళ, అన్నట్లు ఆశామునికైనను ఈశ్వరునికి ఈ 

సమాధి యేల యన ఆది కేవలము ఆ శిత పరి తాణమునకు, అ శాళిదాసు కమార 

మున 1-5, 

“స్వయం విధాతా తపసః ఫలానాం శే నాపీ శా మేన తపశ్వచార ? 

ఆఫలము ఇఅశికపరి తాణ మే, 

ఇందు శంభుసమౌాధిని ఉన్నడియున్న ట్రుగా అందముగా చెప్పినందున 

స్వభావోక్తి, “స్వభానో కి! స్వభావన్య జా త్యాదిస్థ స్య వణజానమ్, ” 

ఇందు కొందటు లింగము అఆవివవ్నీతము కాయగా 

ములు ఊహింతురు. ఎటనగా శంభు’ 
య 

ఈ నాయికావి శేప.ణ 

శబ్బము చేత సుఖముకలుగు సాధనయెన 

వసంత సేనయు, * సమౌాధిః” చిత్తమును లెస్సగా ఉంచుట యనగా అనురాగ 

మన్కు *కూన్య ' అనుట వే నగలుమొదలయినవి లేమిని “ ఈకుణేన” అనంగా 

చూచుట చేశ, * ఘటిత* ఆనగా ఊహింపంబడిన *అయః ” ఆనా విళవతుయము 

అచే దారి ద్యము గలఅ “(బ్రహ్మి (వావ్యాణవారుద త్తునియందు “అగ్ని? “నాటు 

కొనుటయు, ఇట్టి విశేపణముచేత “అనురాగము” నిరుపాధికముగా తనంతట 

కలుగుటయు, ' పర్వజ్క_ ? పడుకయు, “గన్ది? ముడివ లి గట్టిగా పనచుకొన్న 

యుండొొరుల యాలింగనమువేత, “ ద్విగుణిత _ జేండొరుల (శావన) "జండు వేతుల 

"పెనకువచేత్య శామశ్యాస్త్రృమునం. జెప్పంబడిన భుజగాశేవముతో సదృశ్యమెన 
సకలాంగ పరిష్యంగమును, దాన * సంవీతజూనో౩” _ జండొరుల మో కాళ్ళ “జనక 

వయు, “(ప్రాణావరోధ? చేత చిత్తము అనన్యపర మగుటయు, మజేదియు 

ఎటు ౦గ కుండుటయు, “తే క్యదృష్ట్యా ” చీక పరమౌర్థాను రాగ మునకు నిమి త్తమెన 

గుణవిశేవముం గాంచుట చేత తనలో (పీయవ్భాదయ మె గాంచు సమానురాగ 

త్రమే (వసంశ సేన ఆబె*ందున హేతువుగా తల చుటయు_ ఇందు సగము 

(ఐడంకాల) నాటక కథ ఇమిడిపోయినదిం 



అవీ చ 

నో, పాతు నో సీలకళాన్య కాకి ఇ్యామామ్బుదోవమః 
౧౧ థి 6 

గారీభుజలతా యత విద్యుల్లే ఫేవ రాజ తే. 9 

(నాన్ల్షనస్వే) 
/ 

అసి చ = మజటీయు, 

న్లో, ౨, యత్ర = ఎందు, గారీభుజలతా = (బంగారువన్నె మేని పార్వతి 
యొక్క తీగంబోని బాహువు, విద్యుత్ + లేఖా ఇవ = మెఅఫుగీక వలె రాజలే= 
(పశాళించుచున్నదో, (క శ్యామ అమ్బుద ఉపమః = నల్హమబ్బు సాటువ గా 

గల, నీలక గాస్య = నల్ల మెడ దేవుని (= ఈశ్వరుని, కర్ణః = మెడ వః = మిమ్ము; 

పాతు = రథీ౦ చును గాక, సామాజికలను అనుట, 

(గ రళృశ్యామల పు మెడగ అదేవుని మెడను ఆలింగనము చేసికొన్న ందున, 
ఆందు గెరిబాహువు నల్ల మబ్బుమో ది మెజపు గీతవటె (పశకాశించుచున్న ది. అట్టి 

యాలింగన సుఖ మనుభవించుచున్న నీలకంఠుడు మిమ్ముల (బోచునుగాక. 

నర ₹ శ్యామఅత చే ఆర్హ్మతాణపరక ధ్వనించుచున్నది. గరళ పానము 

లోకముం (బోవ నే కదా, శా మామ్బుదోపమ యు జగత్సం కౌ పవారణమును 

సూచిం చును, “నీలకణ్ణ ి_ గరళనె ల్యము చేత విశేవ్యము ఆశిక| తాణపరముణుట వే 

పరిక శాంకురాలంఇార ము, “విద్యు లేఖా ఇవ ి_ “వలె ఇ'త్యాది'చే పూర్థి పమ, 

సాభిపాయే విశేస్వ్యే తు భవేత్ పరిక రాజ్బు_రః, 

ఉపమా య (క్ర సాదృశ్యలకీ రుల్ల సతి ద్వయోః. 

ఇందును * అమ్బుద* అనుట చే మేఘమువలె యాచనల 'సంతాపముం దీర్చి 

పేదవడిన వారుద త్తుండును, ..,భుజలతా .., విద్యుల్లేఖా అనుట చే మొఅఫుతీగం 

బోని వసంకశేనతో హడుకొన్న వాండు ఆనుటయు _ శావ్యార్థము నూచింపC 

బడినది, 

నాన్గ్య "నేనూ ధారః, 



ఖ్. మృచ్చకటికమ్ 

న న న ననన న న న లని 

నానీ _ 
లు 

* ననీ వృషో వృ హాజ్క_ స్య జగదాచె జగత్పతేః 

నృత్యత 8 కల్పనాయోగా జగామ కిల రజ తామ్ 
జు ౧ 

తస్య శ ద్రూపసమృద్ధా పూజా నా స్తి కథ్యతే” 

ఇత్యు కా నని సమ్మన్ధినీ వూజూా నానీ, 

_.  జగదాదియందు జగత్పతీయొన వృషాంకునికి నృత్యము చేయుట కై ఆక ని 

సంది, నిజర చన పయత్నమున రంగముగా మొజె నంట, ఆతని యా రూపమునకో 

చేయు పూజ నాంది యన(బడును అని యొక వ్యుత్పత్తి.  నన్షతి ” సమృధ్య లే 

నాట్య మనయా (పత్యూ హాపోహో దితి నానీ. తస్యా అయే,” అని దీనిచేత 
_ ణి an 

నాట్యము అడ్డంకులు తొలగి "పంపొందును గాన నాంది, 

“ అకీవళాచనసంయుకా సుతి ర్యస్మాత్ కరసుజ తే 

చే దీ ౩ తపా సిపి ॥ బత వడి పా స జాన నాం త న్నా స 0 

మజ్లణ్య శద చ నబ కోక శెరవశంనీవీ 
ల యె జ చు ) ॥ నా దః 

పదై ర్యుకా ద్వాదశ ఖ రషాఫి పాళా పద్ రుత ॥ 

య (త హైఫీ ద్వాజ దళశ్చ్ ర హైదళళ్ళి "చేవ వా 

చ్వావింళత్యా పదై వాళ పీ సా నాన్టీ పరికీతిలా తా 

ఆధళాత। శబ్దతో చాపి మనా కా వ్యాథజసూ చ నమ్ 

పదాదినియమో 2పీ వా 

నన ని చేవతా యస్మాత్ తస్మా న్నానీతి సంబ్లి తౌ 
చితా © జ 

ఇని నాందిశ్లోక ములు, నాందియనునది నాటకాదుల యారంభమున దేవ్యా న్మాణ 

రాజ(ప్రభృతుఅప సుసిగా సామాజికలకు ఆశీర్వ చనముగా 8, 12, 18, 22 పద 

ములు గఅదిశా రచింపంబడును. ఇందు బిల్వ శంఖు చంద కవుల చక వాక కమలాది 

కుభవ స్తువాచక ములును ఇంచుక కా వ్యార్ధనూ-చనయు నుండవలయును, కొ ౦దణి 

మకమున  పదనియమ కథాంశనూచనలు పాశీకముల్కు కావున చేకయుం 

బోవచ్చును, ఈ రెండుశోకములనాందిని పదనియమము సరిపడుటకై పద మనంగా 
oN 2 

శోకపాద నుని యరము చెప్పి ఆషపదనాంది యందురు, 
ళం చు టై 

ఈ చెప్పబడిన నాంది వూర్యరంగ మునకు ఒక (పధానాంగము, పూర్వ 

రంగము నాటశారంభ మునకు ముదు? రంగ విఘార్నో ప కాం త్యాదికె నటు లు 
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ఆముఖమ్ 
సూత ధార అల మనేన వరివ త్కుతూహల విమర్ల 

అ గ జుట్ ఆ ఓ “కోరిణా వర్ని శ మేణ, ఏవ మహా మార్యమి ౫ న్ప/ణివత్య నిజ్ఞావ 

-గావించునది, దానితో నాటకకవికి ఏమియు సంబంధము లే దనియు, “రంగ 

ద్వారము? మొదలుకొని కవి నాటకమును రచింపందగును, కావున ఈళ్లోకములు 

రంగ ద్వార మగును అనియు సాహిత్యదర్పణక ర్త విశ్వనాథకవిరాజు మతము. 

“ నాన్ల్యే నూత ధారః? అనలా నాందియెనతి ర్వాత న్నూతధారుడు తానే 

శాన్సి తన్మ్ను౦బోని మటియొక సూత ధారుండు, స్టాపవండనియు వెప్పయడు 

చాడు శాని ఈరంగ ద్వార మంగ ళన్లోక ముఅం చేప్పి పస్తావననం గడంగు 

చున్నాC డనుట. 

న నాన్డ్౦ (పయుజ్య పూవ౯ నీక నూత ధా శే వినిగ కాలే 

(పవిళ్య తద్వ దపరకః కావ్య మౌస్థాపయే న్నటుః, 

ఆము ఖమ్ 

అలం, అ నేన _ చాలు ఇది, ఇక వలదు. “అలం” ని పే ధార్భ కము, దానికి 

తృతీయతో యోగము, ఇప్పటికే ఈ పూర్వరంగము చాల సేఫుపట్టినది, ఇంక 

వలదు, సామౌజికలు వినుగుకొందురు, అనుట, పరిష త్కు_తూవాల విమర్ధ శారిణా.. 

చపేక్షకబుందముయొక_. ఆటం జూచు కుతూపహాఅమును పాడునేయునే'దై న ఈ | ల గ్రా 
పాట ఇంక వలరు, ఆర్యమి కాకా _ (ఈమిక్కి_లి పూజ్యుల ను, ఆర్య _ వూబ్యా (డు, 

మిశ్ర అనుటయు పూజావాచకము కావున మిక్కి లిపూజ్యులు అనుట, ఇది 

పరిషత్ స్తుతి. వారిని వశీకరించుటక, తమక థన మొసంగి మెచ్చుకొనుటనను 

ఓపీకపటి “౫ల్మా? చేయకుండుట కును, (పణిపత్య = నమస్కరించి విజాస 
లు మా 

యామి = విన్నవింతును, యత్ = ఏవమునలూా _ మృ-చచ్చక టీకమ్ - మృదః చోకటం 

మృచ్చకటం_క ద న్టీ అత్ర _పతిపాద్యతీయా ఇతి మృచ్చక టిక మ్, మట్టితో జేనీన 

బండి ఇందు వెప్పలయుడినది గాన దీనికి ఆపీరు, లేక “మృదః శకటికా ఆల్బా 

ఛశట్రీ యస్మిక- ) ఇలి బహు వీపొః, మట్టితో చేసిన చిన్నబండి యిం దున్నది 

కావున 'మృచ్చకటికమ్’ _ అనుట, చారుద త్ర పుత్తుంండు రోవా సేనుని యాట 

వ సువు మట్టితో చేనీన బండి ఇందు ఆఅవయంకమునం గలదు. కావున “మృచ్చ 
pen) 

కటికమ్,’ 



రి మృచ్చకటికమ్ 

యామి-య దిదం వయం మృ చక టికం నావు (వకరణం 

(పయో కుం వ్యవసితాః, వతత్క-విః కిల 

న్లో, ద్విర బేన్ష గతి శ్చకోర నేతః 

వరిపూ క్షే నుముఖః సువిగహా శ్చ 

ద్విజముఖ్యత మః కవి రృభూవ 

(వధితః శూ దక ర్తి త్యగాధసత్త (ః, ఏ 

(కరణం — ఇది పది తెజంగుల రూపకములలో ఒక తేణు(గుది, (| పకరణ 

మందు వృత్తము లౌకికమ్కు కవికల్పితోము, శం గారము అంగి నాయకుడు 

నిపుడు గాని, అమాత్యు(డు గాని; అపాయముతో. గూడిన థర్మశామౌర్థ 

ములయం దు అస క్రుండు, ధీర పశాంతు(డును, విపనాయక ము మృ చృక టిక ము, 

ఆమాత్య నాయకము మాలతీమాధవము,  వణిజడ్నొాయకము ఫుష్పభూషితేము,. 

నాయిక కొన్నిట వఅక న్య గాను) కొన్నిట వేశ్వ గాను కొన్నిట ఆయిరువురునుం 

-గాను, ఉండును, అందువలన దీనియందు మూ(డు భేదములు కలవు, అందు 

మూ యడవభేదమున వంచకలు ద్యూతే కా రాదులు విటులు చేటులు మిండుకిొొని 

యుందురు, కల్వ స్త్రీ పుష్పభూషితమున వేశ్య రంగవృత్తమున, ఇరువురును 
మృచ్చక టిక ంబున. ఇది నాటకపకృతి గలది, కావున దీని కడమ అకుణము 

నాటకమునకం బోలె చెటుంగునది.” సా, ద, ___ వే, వేం, 

(పయో కుం వ్యవనీ తాః =| పయోగింపం బూనుకొంటిమి, 

శో 2, ద్విర చేన్త) నతిః = గజరాజు నడకకు సమానమైన నడక కలవా 

డును, చకోర ేత్రః= చకోరములవంటి కన్నులుగఅవాండును (చకోరము వెన్నెల 

మేతర), పరిపూ కోలా న్తుముఖః = నిండు చందురుంబోలు  మొగముగలవా.6డును, 

సువిగ వాళ్ళ = (ఒకొ)._.క్కు_టిం జెప్పు నేల 2 సర్వాంగ సుందరుండును, ద్విజ 

ముఖ్నతీమః = త్స తీయ, శేషుండు _ |తయోవణా౯ా8 దింజూాతయః _ ఆన్నారు గదా _ 

నుహనలీనుం దన్నట _పెపాధసత [ = ఇంతేయని లేకు నొలువరాని చేవా(మనో) 

బలములు గలవాండును _ -గాంభీర్యశాలి అనుట _ స త్త్వగుణమనియీని, ళూదక ఇతి 

(పథితః = శూ దవండని (పసిద్ధుండు, ఐన, కవిః=కవి, బభూవ = ఉం డెను, చకోర_ 

నల్ల_చూ,వను, 11, 92_ద్విరేఫములు_మహీివల్ల భు చూఫులు, 

మహారాజునకు ఉండవలయు మంచిగుణము లన్నియు చెప్పబడినవి, అట్టి 

యత (డు గొప్పకవియె ఈనాటకే మును (వానీ నాండు, 
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అవి చ, 

వో, బు గ్వేదం సామవేదం గణిత మధథ 

కలాం వై శికీం హా స్పిశితూం 

క్యా కర్ణ వపసాదా ద్య వగ తతిమిరో 

చత్వువీ. చోవలభ్య, 

రాజానం ఏకు పతం, వరమనముద యే 

లన్హా( ఇబాయుః శతాబం దశదిననహితం, థి ద 

చూ దఠకో 2౬ఒగ్నిం (వవిష్టః, ర 

“కవిః” బభూవ _ అని విశేష్యముగా చెప్పుటచే కవిత్వము (ప్రధానలకణ 

ముగా నిర్టి ప్టము _ ఇన్ని గొప్ప విశేషములం జెప్పి “క్యూదక” అని తన పేరుం 

జెప్పుకొనుటచే అన్నిటికి మించిన భూపుణముగా తన వినయము సూచితేము, 

అపి చ = మణటియు. 

వో, ర, ఇంకను ఆకవిప్ర స్తుతియే, బు గ్వేదం = బుగ్వేదమును, (పథమ 

(గవాణముచే అది తన శాఖయనుట, సామవేదం = సామవేదమును, గణితం = 

'లెక్క_లవిద్యను, అథ = మటియు, వె శికీం = బోగముచారిదై న కళలను, వా సీ 

శికూం = ఏను (గులమరప్రుటన్కు జ్ఞాత్వా = ఎటింగి, శర్వ ప్రసాదాత్ = ఈశ్వరుని 

యను[గ హమువలన, వ్యపగతతిమిరే = (గుడ్డిత నముక లిగించు “లిమిర’నమును కంటి 

రోగము మౌని (మంచిచూపుపొందిన, చక్తుపీ = కన్నులు, ఉఊపలభ్య = పొంది 

పుతేం = కొడుకును, రాజానం = పట్టాఫ్పి, కునిగా, వీక్ష్యు = చూచి, పరమసముడ 

యేన = మవాభ్యుదయముతో _ నిర్విఘ్నము-గాను తృ ప్టికలిగిం చిన దక్నీణలతోను 

ఆనుట, అశ్వ మేభెన ఇస్తా చ = గుజ్లిమం జం ప్ర జన్న ముతో దేవతల సంతోష 

"పెట్టి దశదినసహితం శతాబ్దం ఆయుః లద్ద్వా చ = పదిడినములతోడం గాడిన 

నూ'టేండ్డ యాయుస్సును_ కీవించుట ను.. పొండి కూదకకి= కూదక (మహారాజు 

అగ్నిం (పవిష్టః = నిప్పులో చొచ్చెను, అట్లు స్పచ్భందముగా (పాణత్యాగముు 

చేసెను _ అనుట, 

MR — 2 
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న్లో, నమరవ్యనసీ (వమాదళూన్యః 

కకుదం 'వేదవిడాం తపోధన శ 

వర వారణ బచాహుయుద్ద లుబ్జ ॥ 

శీతిపాలః కిల శూ దకో బభూవ, ౫ 

అస్యాం చ్ తత్క్చృతే" 

వేదములు శాస్త్రములు కళలు అన్ని యు నేర్చి కన్నులకు తిమిరరోగము 

రాయగా ముక్క_ంటిం గొలిచి ఆ యను[గహమున మరల మంచి చూఫుపొంది; కొడు 

వనక రాజపట్టముం గట్టి మపహోవిభముతో ఆళ్వమేఫయాగము చేని, నూ జేండ్ల 

పవిదినముల ప్ర్రరుపాధికమగు ఆయువును ఆనుభవించి తనిసి, హోమాగ్నిని జ్వాలా 

ఫీల ము-గా జ్వలింపించి అందు స్వ చృందము-గా తన చేవామును వేల్చినాండు. 

అట్రి దొడ్డ మహానుభావుడు అనుట, జ్ఞానభ క్రికియా సమ్మగతే చెప్పబడినది. 

రామాయణారణ్య కాండమున శరభంగమహోముని రామదర్శనమునకు చేచి 

యుండి, రాముని సేవించి అతనియెదుర నే తాను వేల్చ్బుచున్న యగ్నిలో తాను 

జొచ్చినట్లు ఇతండును. ఆది యొక యాగ్నప్ర(క్రియ కానోపును, ఆక్మవా త్యా 

దోషము లేనిది గొప్ప యాముష్మిక గుణముగ లది, ఎంతో తనివితో ధీరతతో 

చేయుపని, 

న్లో, ఎ. సమరవ్యసనీ = యుద్ధములందు ఆస క్రి గలవాడు (ప్రమాద 

శూన్యః = మజపు పొరపాటు లేని (ఏజుగని) వాడు జేదవిదాం = వేద పండితు 

అలో, కకదం = (పధానుండు, తపోధన చ = రాజర్ట్మి యు, పరవారణ బాహు 

యుద్దలుబ్ధః = శ త్రుసేనాగ జములతో (తను చాహువులతోడ చీ యుదము చేంయ 

చాసగొనువాయడు ఏనుణగులను కీళ్ళు శాహుబలము గలవా దనుట, భూ దక ॥ 

కిల = శూ దక డని ('ప్రనిద్దుండు, శీతీపాలః బభూవ = రాజు ఉండెను, 

భూ దపండు విద్వాం సు-డు, పారపా కెఆ6ంగనివాండు, యూద్ధో త్సాహీ, 

జిమ్ణాండు, తపఃశాలియు, గొప్పరాజు, పర_తనయేనుంగు తనతో పోరరాదు, 

ఆస్యాం చ తత్కృత" = ఈశ యాతని రచిత మెన కావ్యమందు, 
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న్లో, అవ ని పు ర్యాం ద్విజసార్థ బాహో 

యువా దరి దః కిల చారుదత్తః 

గుణానుర కా గణికా చ తిన్య 

వనన్నకో భేవ వనన్న సేనా, జ 
క. 

వో ౬, అవని న్మిఫుర్యాం = అవంతిరాజధాని (యెన యుజ్జయిని) యందు, 

ద్విజసాథకావాహః= వణీగ్వ్భృత్తి కొకొన్న (బావ్మాణు(డు, సాహుశారు, యు నాక 

మంచి [పాయఫువాండు, (మణి) దరి(దః = “పేదవాడు చారుద త్మీః కిల = బారు 

ద త్తుండని (పనీద్గుండు _ డాం డెను, తస్య = అతనికి, గుణానుర కా = (రూపౌదార్య 

మాధుర్యాది గుణముల చే మరులుగొన్న ట్లి, గణికావాబోగముది, వసన కోభా ఇవ = 

వసంత(శీ/నిం బోనిది, అనంగా చిగుళ్ళుం ' బూలుం బోని తన యంగముల చేత చే మరుని 

పొగరు గొల్పునది అనుట, వసనే సేనా చ=వసంత సేనయనునదియు _ (ఈఊండెను _ 

“బభూవ? _ అని అధ్యావోర్య శేషము, 

[యస్య అనియు పాఠము, అది సాధువుగాదు, నాయికానాయకలకు 

సమ్మపాధాన్యము ఇష్టము, శావుననే తర్వాతి శోకమున “తయోః” “అని ద్వివచన 

నిర్దేశము, “యస్య? అన్న నాయిక అ|పథానయె పోవును, ] 

“వసన శోభా ఇవ” అని ఉపను, 

ఈ సామాన్య నాయికా లఅక్న్షణమును తొలుత నే ఇట గహించుట (శేయము _ 

సామాన్య నాయిక ధీరయు కలానిపుణయు నగును, నిరుణుల నినను ద్వేషింపదు, 

గుణవంతులయందును రాగ మూనదుు, ధనమునుమౌ త్రము గని అది బయటికి రాగము 

చూపును, తనక మిక్కిలి యిష్టుండగు వానింగూడ భనము కోలుపోయినా.6 డని 

మరల గాడెడునాసగ లె తల్లి చేత వెడల నడిపించును, వేళ్యకు (పాయికము గా 

దొంగలు ఫురుషు అనిపించుకొనంగోరు నపుంసకులు, మూర్థులు, నులువుగా భన 

మబ్బినవారు, తాంటదమ్మం (డు, (పచ్చన్న కాముకులు లోనగువారు వల్ల భులు, 

వేళ్యయు మద'నాయ తేయె ఒకానొక నియందు వా స్తవానురాగము వహించును, 

ఇది రక యొనను విర కయొనను దీనికడ రతము కడు దురభను, .ఒ.రకకు ఊదా 
టీ రెలా అలలే he రగ ఆటీ 

హరణము మృచ్చకటికాదియందు వసంత సేనాది* వే, వేం, సా, ద, 

ఇట్లు నాయి కానాయకుల గుణాతిశయము (ప్రదర్శింప(బడినది, 
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శ్లో, తయో రిదం నత్పురతోత్సవ్యాశ యం 

నయ్మవచారం వ్యవహార దుష్ట తామ్, 

ఖలన్య భావం భవితవ్య తాం తథా 

చకార నర్వం కిల శూ దకో నృవః, ౭ 

న చకోర్య ఏవ చతురా క్చన్ది) శాచామకమజా ణి 

ఆవ న్య ఏవ నిపుణాః నుద్భశో రతనమజాణి.” 

ఆని అవంతిదేశమందే (స్రీలకు ఎక్కడను లేని రతాదివైదగ్గి ఇెప్పంటడినదిం 
ఇంక నందు నగరవాసీనులకు ను మతి అదియే వలవిద్య గా ే ర్చుంబడిన గణికలకం 

జెప్పవలయునా * అందులన ఆవంతిపురి వెప్పయిడివది. 

౪ వేశ్య నామములతుదిని దత్త, లేక నీద, లేక సేన అనుళబ్దము ఉందవల 

యును, వణిజాలపీళ్ళు (పొయిక మగా ద తృశచబ్దాంతేములుగా నుండవలయును, 

చేళ్య్ళక ఉదా. వసంత సేన?) జే, వేం.సా.ద, వేళ్యంగూర్చి అల్ల సాని "పెద్దన ల 

“ బూతపనిండివంటి వలపుం బచరించునది” అని, 

శ్లో, ౭, తయోః=ఆ యిరువురియొక్క, సత్ సురత ఉత్సవ ఆశయమ్ =(తుల్య 

గుణత చేతను తుల్యానురాగత చేతను శ్రాఘనీయమెన, (ఇతరభావము లెల్ల ఆడంగి 

అనంద మొక్క టు రస మయిన సురతవార్ష ము న్యాశ్రేయించిన, ఇదంచదీనిని నయ 

(ప్రచారం = (ఆందులకైన (పతిబంధ ముల తొల(౧ంచుకొని ఒండొరుల సంగసిద్ధి 

కైన యిరువుర్సి ఊపాయవిధానమును, వ్యవహారదుష్ట తామ్ = (అందు) జనగణాలయు 

వ్యా జ్యెముల (పిర్యాదుల్సయు "సిబ్బరను, ఖల స్వభావం = దుష్టుల స్వఖఫౌవమును, 

తథా = అట్లే__మణీయు అనుట, భవితవ్యతాంచ = విధివిధానమును___వీ పురుషు 

కారమును అక్కు_అకు రామిని అనుట, సవ౯ా౦ = లోకమున అనుభవమునకు వచ్చు 

సమ స్ట (ఆర్హజాతుమును, భూ ద్రకోన్సపః=భూ దక రాజు, వశార = చేసెను, గణిత 

మథ్గ _ తానెటేంగిన విద్యలలో గణేతమును ఇట్లు (పధానము గా చెప్పుట చే, శూద 

కుడు గొప్ప జోన్యు౭డును అగును, దాను తేన యనంతేరమే ఇది (ప్రయో కృవ్యమని 
తేలంచె నేమో _ ఇందు క్లోకములలో నెల్ల “బభూవ కిల "అనియు, “చశారకిల 
అనియు__ఛూత కాల నిర్చేకము గా__బోస్య పు లెక్క_లచే నూహి౦చి (వాసి 
చాడు, ఇవి (ప్రతీ. ప్పములు గావు. అగు నేని ఆప్రక్నే ప్ర ఇతని చేరే చానీ 

యున్న సరిగా (వానియుండ గాః ఇట్లు (వ్రాయుట యసంభవము, కూదకని 
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(వరి క మ్యావలోక్య చ) అయే, ళూ నేయ మన్గ్సుత్సంగీత శాలా! 

క్యను గతాః కుశీలవా భవివ్య న్ని! (విచిన్త్య) ఆం, జ్ఞాతమ్, 

న్లో, శూన్య మపు.తన్య గ్భహాం 

చిర శూన్యం నాస్తి యస్య సన్ని తిమ్, 

మూర్ధన్య దిశః శూన్యాః 
షి 

సర్వం ళూన్యం దరి (ద న్య, రొ 

“పీర-సే ఇవి సంప్రదాయము గా (పాచీకులచే వ్యాఖ్యాత మె యున్న వి, ఆది పరి 

కీంప(దగును, నాటకము తన మరణమునకు త ర్వాత ఎప్పుడో (పయోగింపంబడును, 

పఠింపంబడును అని, తాను కల్పించిన యితివృ త్తే ప్రవళమున_ విచిత్రలేకవృ త్రము 
న్ అడే 

నిల ఇందు సమకూ ర్చెను, 
య 

ఇందు ఈ నాటకమందలి యితీవృ త్రము తేజం గెల నూకమ్మముగా నూచింప6 
cn 1 

బడినది, 

పరికమ్య = రంగమున అటునడిచి___సంగీత శాలవంక పోవుట నఖినయిం చి, 

ఆయ్_ ఆశ్చర్యము ! ఈమాట విసయముం డెలుప్రును. శూన్యా,..మౌసంగీక 

శాలలో ఎవ్వరు లేశే! దీనిచే పేదవడిన నాయనని యిల్లు బావురుమని యుండుట 

నూచితము కాంబోలు, కుశీఅచాః = (మొనటు అందబు_ ఎక్కడికి పోయినారు! 

ఆం = మజు-చినదానిని జ్ఞ ప్రి చేనీకొనుటం డెలుపును. ఈన్యూతియు తన విభవ 

ములం గోలుపోయినట్టు లున్నది, 

వో, రా అప్పుక్ర స్య = కొడున _ సంతానము _ లేనివానికి గృహం = ఇల్లు, 

శూన్యమ్ = (మ ేదేది యున్ననుం గూడ ఆ(పియకనువ సువు లేనందున కూన్య 
అటే 

ము(గా తోంచును), యస్య = ఎవనికి, _ సన్ని త్రేం = మంచివెలిళకాండు నాసి = 
— 

లేడో (తస్య = వానికి, చిరళూన్యం = ఆజన్మకూన్యత _ మంచి మిత్రుడున్న 

పండువు, సంపదా మతింత సంతోవదాయకమను, లేమిడి తేలికగా ఓ ర్వందగినదిగా 

నుండును, చెప్పినాడు విళాఖదత్తుండు, ముదా. ₹1- 2 (ఛాయ 

క సంతాపే తాశేశానాం గేహాోేత్త్స వే సుఖాయమొనా నామ్ 

హృదయస్టితానాం విభవా విరహే మ్మితొణాం దూనయ ని. 
౦ జారి 

మూఖ౯ స్య = మాథ్దుప. తెలినీ తెలియని వానికి, దిశః = చెసలు_ దేశాలు శూన్యాః = 
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కృతం చ నంగీతకం మయా, అనేన చిరనంగీతోపాననేన (గీవ్మ 

సమయే వచణ్ఞ దినకరకిర శోచ్చువ్యు- పువ్కు-రబీజ మివ (వచలిత 

తారకే శుభా మ మాతీణీ ఖటఖటాయీలే, త ద్యావ దృృహీణీ 

మాహూయ వృచ్చామి, అస్పి కించి తాత రాశో న వేతి, వహో 

2..స్ఫీ భోః, కార్యవ క” త్ప/యోగవ ళా చ్చ (పాకృత భాషీ 

నంవృ తః, - అవిద, అవిద భోః, చిరనంగీతోపాననేన శువ్మ్క- 

(ఎందును సారము గనలేని వానికి సారహీనములు; దరిదస్య = బీద వానికి_(అందును 
(బదికి చెడినవానికి విశేషముగా 'సవజా౦ వ సమ 'సమును, ఇలు ఆత్మ దిక్కులు 

అయి య 

అన్నియు _ ఉన్నను _ లేనివే, కొడుక ఇల్లాలు మొదలగున చెల ఉన్నను, 
య య 

పోపింపలేమిచే _ లేన స్టే _ సర్వము దుఃఖదాయక మే అగును, అతనికి బుద్ధియే 
తోంపదు, 

శూన్య మప్పుక స్య ఇత్యాది... ప సుక డార్మిద్యముం గూర్చిన మంచి యెటు 
వూ 

కక తక్కిన యప స్తతమును (పశంనీంచుట చేత ఆప స్తత ప్రశంస, భంగ్యంతే ర 

ముగా ఈనూ క్రి పింత్రోపదేళ పంచతం(త్రములందును కలదు, 

అఫుతస్య గ్భవాం శూన్యం సన్ని త్ర రహిత స్య చ 

మూర్చ స్య చ దిశ శూన్యాః సర్వశళూ న్యా దరి దతా, 

ఇది నుఫెాపషిత రత్న భాం డాగారమున ఆ దాన్ఫాతేము, 

నూ త ధారుండు పెద్దనటుండు, వానిది నటకోటుంబమ్కు ఎందతో నటులు 
వాని సంగీతశాలలో శిత పొందుచుండిరి, ఇపుడు తాను “పీదవడినాడు. వా 
"రెవరును తనకడ లేరు, తోడు లేక ఒంటరిగా ఆలసట కలుగు నంత సంగీతము 
పాడినాండు, అఅసీనాండు, తన శేమిడికి దుఃఖించుచున్నాండు ఇట్లు, 

సజీతష్ = నృత్తగీక వాద్య యోగము. అందు (స్పీలుం గూడిన అది ౧ ఎవి ££ 
“ సంగీతకమ్ ” అనయిడును. మటి యిట సంగీతమే _ చిరసంగీతోపాసచీన = 
వాల సేష్ర పాడుచున్నందున, (గీమ్మ సమయే = ఎండకాలమందు == క చ్చుష్క్ట 
పుష్కురబీజం ఇవ = మిక్కిలి యెండిన తామరగింజవలె, తధా = ఆకలివేత, 
(పచలిక తారకే = సుడియుచున్న _ తేలిపోవుచున్న _ గుడ్డుగలనె,  అక్షీణీ = 
కన్నులు  ఖటఖటాయేతే = కటకటననుచున్నవి _ శోషచే తేలిపోవుచున్నవి, 
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పువ్క్య-రనాలా నీవ మే బుభూతశుయా న్లూనా న్యజ్లాని, త ద్యావ 

దహం గత్వా జానామి, అస్పి కిమపి కుటుమ్బినా ఉవపాదితం 

న వేతి. [అవిద్య అవిద, భోః, చిరనంగీదోవానణోణ సుక్ట్పోక్టరణా 

లాఇఖం విల మే బుభుక్టాప మిలాణాల్షం అజ్జాఇం. ఈ జావ గేహాం 

గదుఅ ఆగామి అలి కింపి కుటుమ్బిణీవ ఉవవాదిదం ణ వేత్తి. ] 

(వరక మ్యావలోక్య చ) ఇదం త దస్మాక ౦ నృహామ్, త 

త్న్రవిశామి, (వదం తం అమ్హ్షాణం గేహమ. తొ వవిసామి | 

(|వవి జ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యమ్, కిం ను ఖల్వ్య నాక్ ౦ గౌ 

ఒన్యదిన నంవిఛానకం వర్తతే, ఆయామి తజ్జులోదక (వ్రవాహో 
రధ్యాః లోహ కటాహా పరివర్తన కృష్ణసారా కృతవిశేవ కేవ 

గృహిణీం అహా౮ొ కు = ఇల్లాలినిపిలిచి, (పొతే రాళ; = చల్లియన్నము, కార్య నళాత్ = 

(స్త్రీలతో మాటలాడు) పని కలుగుటవఅనను . వారికి సులువుగా తెలియుట 

కయ్యును, ( (పాక్ళతము సునమార మగుటచే దాని) (పయోగమునక య్యు ను, 

(పాక్ళత భాషీ = (పాక్ళతేము మాటలాడువాండను, సంవృతః = ఐతిని, 

“ శార్యత వ్చో తృమౌాదినాం కార్యో భాసావ్యతీకమః? అని నాటక 

శాస్త్రము, పని కలిగినపుడు జత్తేమాదులకను, సంస్కృతము మాటలాడు వారికి 

అవిద _ అవిదా _ ఆపదలో సహాయమునకైన అజిఫు, కుస్కు_ పుష్కర 

నాళాని ఇవ = ఎండిన (వాడిన తామరతూంద్హవ లె, మో నాని = దుర్చలములు _ 

కిం ఆపి = ఏవైనను _ ఆకలిగొన్న వానికి రుచితోపక్వతతో పనిలేదు, అకలి రుచి 

ఎటుగదు అనుట,  ఉఊపపాదితం = సిద్ధముగా ఉంప6ంబడినది, ఇదం త దస్మాకం 

నృవామ్ _ ఈమాటచే అక్కడ ఇల్లు ఉన్నట్లు నూచన _ అట్టి సూచనలు ఈ 

శాలమున రంగాన చిత్తరుల తెరలచే చూపయుడును, పీమాణయే _ (ప్రాకృత 

మున అళ్చర్యద్యోతక ము, అన్యత్. ఇవ 'ససంవిధానకమ్ _ అనుకొననిదానింబోని 

ఏర్పాటు, ఆయామి త లులోదక (పవాహా _ పొడుగైన బియ్యపుంగడుగుయొక్క 

జాలుక అదిగా ఉన్నది, రథ్యా = (ఇంటిముంద జీ) ఏథి, లోవాకటాహపరివత కాన 

కృష్ణసారా = ఇనుప6ంగొ ప్పెరలను (జేడియు బరువును ఐ ఎ త్రేరామిచ్చే దొరలించి 

లాగుట చేత నల్ల చాజులు గలదిగా ఉన్నది, కృతవిశేషశా = పృత్రభంగముల నలం 
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యువ త్యధికతరం శోధ తే భూమిః, స్నిగ్ధ నే నోస్టీష్యమూ శే 

వాధికం బాధ తే మాం బుభుమైూ, త తాం పూర్యార్టితం సి్ధాన 

ముత్చన్నం భవేత్? అథ వాహ మేవ బుభుతూతో న్నమయం 

జీవలోకం వళ్యామి? నాస్తి కిల ప్రాతరాశో ఒస్మాకం గృహే, 
(పాణాధిక ౦ బాధ తే మాం బుభుమూి, ఇహ సరం నవం నంవిధానక౦ 

వర్తతే, వశా వర్లకం వీనవ్రీ, అవరా సుమనసో గుమృుతి, 

[ హీమాణహో, కిం ణు పే అమ్హాణం గ్ కం అల్జాం విఅ సంవిహోణర్షం 

వట్టది, ఆఆమి తణ్బులోదఅ వృబాహా రచ్చా, లోహ కడాహ బ్ డే ఇ 
వరివ తణ కనణ సారా కిదవినేనఆ విఅ జుఅదీ అహిఅదరం సోహాది 

భూమోా, సిణిద్ధ గన్టైణ ఉద్దీవిఅస్తీ పల అహీఅం "బాధే దివాం బుభుమా, 

తౌకిం పువ్వజ్జిదం ణిహాణం ఉవ్వ ణం భవే, ఆదు అహం చ్లేవ బుభు 
కాదో అణ్నామలఅం జీఅలోఅం పే కామి, ణి కిల పాదరాసో అమాణం 
తి ణు కి థు చా 
గహ, పాణాధియం వాభేది మం బుభుష్రా, ఇభ సవ్యం రావం 

నంవిహాణఅం వట్టది. ఏక్కా- వణ్ణఅం పీనేది అవరా సుమణాఇం 

కృతము, భూమి _ ఈ నేల అట్లు సాబగారుచున్నది. ఆంకొన్న వానికి "పెద్ద పెద్ద 

వంటలు చేసినట్లు ఆగపడుచున్నది, న్నర చ్దేన = నూనియ చేతుల కమ్మని 

వాసన చేత, ఊద్దీహ్యమానా = మటణింతే రగుల్పయిడీనదై, బుషఖుమూ = ఆకలి, 

పూవా౯ళాబి౯తం నిధానం = పూర్వులు _ మౌ పెద్దలు దాంచి ెట్రినధ నము, ఉత్పన్నం 

భవేత్ = బయటపడి దొరకినదా * అథవా... పశ్యామి _ కాదా అకొన్న “జజ 

(ఈ) |పాణిలోకము నంతయు అన్ననయముగా తఅంచుకొనుచున్నా నా నాన్సీ 

కిల =... గృహా = (నిజముగా) మాయింట చల్లియన్నముకాడ ఉండదుగ దా ఇవా 
సవజా౦...వతకాలే = ఇక్కడ నంత యను (కొత్త యేర్పాటుగా కాన్నదడి. వణ౯ా 

కష్ = కస్తూరీ కంకుమాదుల యంగరాగము, పినప్పి = నూటుచున్నది, అపరా 

సునునసో గుమ్భతి = మణి యొక తె పూలు (గుచ్చుచున్నది ఏకా వర్ణకం పేనపి - 

ఇత్యాది, చూ, ముదా _ (వస్తా, 

వసనాతీ జల మయం పీనపి గనా 

గతే పనో నియ మియ ముద్ద థ (స విచి తాః 
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గుమేది. ] (విచిన్న్వ ) కిం ను ఇదమ్, భవతు, కుటుమినీం శ స్టావ్య 

పరమార్థం జ్ఞాస్యామి, [ కం ణోదం, భోదు, కుడుమ్బిణిం నద్దావిల 

వరమత్థం జాణిస్సమ్, ] ( నేవధ్యాభిముఖ మవలోక్య ) ఆశ్యే ఇత 

స్తావత్ , [అక్టే, ఇదో దావ, ] 

నటీ. (వవిశ్య ) ఆర్య, ఇయ మస్తీ. [అజ్జ, =) హి. ] 

సూత.___ఆ క్యే, స్వాగతం శే, [ అక్టే సాఅదం బే, 

నటీ___.ఆజ్ఞావయ త్యార్యః కో నియోగో ౭_నుప్టీయతొ మితి, 

( అణ వేదు అజ్హో కో ణిఓఓ అణుచిట్టీఅదు త్రి, ] 

సూత___(* చిరనంగీతోపాసనేన * ఇత్యాది పితా) ఆశే 

అస్తి కిము వ్యస్మాకం గహ ౭-శితవ్యం న వేతి, [అ అలి కింపి 

అవ్నూణం క్ అసిదవ్యం ౯3 వత్తి. ] 

నటీ___.ఆర్య నర్వ మస్పి, [అజ్ఞ సవ్యం అల్లి, | 

సూ(త___కిం కి మసి? [కం కిం అరి 2] 

ముసల మిద మియం చ పాత కాలే 

ముహు రనుయాతీ క లేన హుంకృ లేన, 

భవతు కటుమినీ మొహూయ పృచ్చామి _ 

శబ్లాహ్య = పిలిచి. పరమొథ£౯౦ = వాస్తవమును _ చప థ్యాఖిముఖం = 

తెరవంక (జాచి . అనలగాలోపల నట్టు వులు ఉండు తట్టు _ “ఈ రకుకీలవకుటు 

మృస్య స్థానం నేపథ్య ముచ్యతే” దళరూ. కాడా, తెరవంక నే, 

ఇయ మనీ _ ఇదిగో నేను, ఆర్య _ నటీసూ త్ర ధారులు ఒండొ రుల “అర్య” - 

అని పిలుచుకొనవలయును, (సాద) కో నియోగో ఇఒనుక్టీయతామ్ = (న్రీయే 
యు త్రేరుశును నేను జరుపుదునో చెప్పు, అశితవ్యం = (తినందగినది అన్నమో 

అప్పచ్చియో, 

MR — 3 
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నటీ___త ద్యధా, గుడొదనం ఘృతం దధి తణ్జులాః ఆశే 

ఇకా త్తవ్యం రసాయనం, - సర్వ మస్వీతి, నవం తవ దేవా ఆశానన్లు, 

[తం జధా గుడోదనం ఘీదం దహీం తణ్జులాయిం అశ్జేణ అత్తృవ్వం 

రనాఅణం నవ్వం అల్లి త్రి, ఎవ్వం "దే బేవా ఆసాసేదు, ] 

స్నూత్ర_.కి, మస్మాకం గేహే నర్వ మస్తి! అథవా పరిహససి! 

[కిం అమ్హాణం గహ సవం అలి! ఆదు వరిహనసి? ] 

నటి... న్వగతమ్ ) వరిహసిష్యూమి తావత్ , [ వరిహసిస్సం 

దావ] (|వకాశమ్) ఆర్య, ఆ స్వావణే, [ అజ్జ, అక్థి ఆవే, ] 

సూత... స్మకోధమ్ ) ఆః అనాశ్వే, ఏవం త వాశా 

ఇేళ్ళ్య్య ల, అభావం చ గమిష్యసి, య దిదానీ మహం వరజ్ఞలమ్బుక 
కవ దూర ముఫ్దివ్య పాతిత 8, [ ఆః అణ, ఎవ్వం డే ఆనా 

ఇజ్జిన్సది. అభావం అ గ మిస్ససి, జం చాణిం అహాం వరణ్ణలమ్బు ఓ 

విఅ దూరం ఉక్టి విల పాడిదో ] 

గుడో”దనం = బెల్ల పుటన్నము _ తియ్యని పొంగలి, ఘృతం... = నేయి, 

"పెరుగు, బియ్యము _ అనంగా ఊ త్త అన్నము, ఆ త్తీవ్యంచతినంవలసినది రసాయనం 
వాడీ జల 

సను = అను[గహింతురు గాక , 
అనాటి 

అథవా పరివాసనసి = లేక పరియాచకము చేయుచున్నా వా అస్సి ఆపే = 

ఉన్నద్వి అంగడిలో, ఏవం తే ఆకా ఛేత్స్య తే _ ఇట్లు నీయాళ(లు 'తొగంగొట్టం 

బడునుగాక, అభానం చ గమిప్యుసీ = నాశనమెపోంగ అవు, యత్ = ఏలన, వరణ 

లమ్బుక ఇవ = (వరణ్ణ = )వీకఫు దూలానికి ఒక తట్టు బరువుకై కటంుడిన బరువైన 
Am (a) ర 

మటిగడ లేక పెదబండవలె లేక మట్రిబొమ్మవ లె శాదా__ఇర్ముపక్కల కటిన 
చం ఆ ది లు లు 

ఏక్తెన యిటిక నోడల పపెనుండి వాని నడిమిసందును నింప్రుటకు దబ్బున (తోసిన 
యిటిక రాశివలె ఆశ చే మిన్నంట నెత్తి, నిరాశ చేయుట అందుండి దబ్బున గోతిలో 

(తోయుటవలె నున్న దనుట, ఈ “వరండి యే వరాండా _ ₹లయిరిజన్ 
(పభవము కాబోలు _ వరాండా రెం డెత్తెన నోడలపె నిలుపయడునదికదా, 

అమ్ముక _ ఇటికలమయో _ కంకరయో మోపు, 
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నటీ__.మర్గతు మర్గ తాగర్వః, వరిహోనః ఖ లేమః [మరి 
వె వ “పనీ వ 

నేదు మరిసేదు అబ్బో, వరిహాసో ఫ్ వసో 3 

స్మూత-_త త్కి౦ పున రిదం నవ మివ నంవిధానకం వరే? 

ఏ కా వర్షకం పినప్టీ, అవరా సువునసో గుమృతి, ఇయం చ వజ్ళు 

వర్ణ కుసుమోవహోర శోభితా భూమిః, [తౌ కిం ఉణ ఇదం ణవం 

విల నంవిపోణవం వట్టది. వక్కా వళ్ణాఅం వీసేది, అవరా సుమణాజఒ 

గు మేది, క్రఅం అ నష్బువళ్లి కను వూవపహార సోహిదా భూమి. |] 

నటీ___అ దో్యోవవాసో గృహీతేః, ( అజ్ఞ ఉవవాసో గహిదో. ] 

సూ త___కింనామధేయో ఒయ మువవానః, [ కింశామధేఓ 

అఅం ఉవవాసో, ] 

నటీ__అభిరగూవవతి ర్నామ, [ అహిరూఅవదీ కామ, | 

సూత___ఆ ర్వే, ఇపహాలాకికో ౬థవా పారఠొకిన్ః, ( అచ్జే, 

ఇహాలోఇటీ ఆదు పారలోఇట. ] 

నటీ___ ఆర్య పారలౌకికః, (అజ్ఞ. పారలోఇఓ.) 

స్మూత( నరోవమ్ ) (పేతన్తామ్ (పేతన్తా మార్యమి శాః, 

మదీయేన భక్తవరివ్య యేన పారలాకికో భ ర్రాన్విమ్య తే, [ చేక్ట ను 

మసలాతు=నున్ని ౦ చునుగాక. “ఇది పరివోసముగదా,” పష్బ్బావణకా,..మీః_ 

నల ఐదునన్నెల పూల సమపకాణతో వెలుంగు చున్నది. ఉపచాసో గృహీతేః = 

ఉపవాస((వ్రత)ము పట్లయడినది. పట్లితీని _ అనుట, కిం నామధేయః = ఏేరు 

గలది (ఈ వతము)? శేరు చెప్పిన దానిఫతము ఎబుకపడునని, * అభిరూపపతిః” 

అందమెన భతీక గలది, కలుగుట కె పూనణబడినది _ అనుట, ఇవాలౌకికః అథవా 

పారలౌకికః8__ ఈలోకమునకు చెందినవా(డా పరలోకమునకు వెందినవా.డా*ి మదీ 

యేన భ క్ర పరివ్యయేన=నాదై నయన్న మును వెచ్చిందుఓ చేత _ ఖచుకా చేయుట వేత , 

ఆర్య మి(శాః=ఓపూజ్యాలారా, అర్య = వూజ్యా (డు, 6 మి(శః యు పూజ్య వాచక ము, 

రెండును కలనిన అత్యంత పూజ్యులారా అని, అన్విష్య లే = వెదక బతు 

చున్నాడు. కోరండుచున్నా. దడనుట, 
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వేక్టన్తు అజ్జమిస్సా, మమేేర కేణ భ త్రృవరివ్యవీణ పారలోఇటీ భక్తా 

అ శ్రేసీఅది. ] 

నటే___ఆర్య, (వసీద (వసీద, ల్యే మేవ జన్నాన్స శే భవిమ్య 

నీతి, | అబ్బ వనీద వసీద, తుమం జ్జేవ జన్నాన్న శే భ విస్ససి త్రీ. ] 

నస్మూత్ర__.అయ మువవానః కేన త వోవదిష్టః, [అఅం ఉన 

'వాసో శేణ చే ఉవదిట్లో, ] 

నటీ__ఆర్య నైవ (వియవయ స్వేన జూర్ల్ల వృధన. [ అజ్ఞన్న 

FE పివవఅ స్పేన జూల్ణవు డ్లైణ, ] 

స్మూతే_( నకోవమ్ ) ఆః డాస్వ్యాఃపుత్రే జూర్లనృద్ధ్ద, కదాను 

ఖలు త్వాం రువ లేన రాజ్ఞా పాలశేన నవవధూ శకేశహాన్య మివ 

- o రీ గ ణి 
సుగ నం కల్బ మానం (వేమీప్యే! (ఆః దాసివపుతా జూళ్లావుజ్జా, 

(పసీద=౭మన్ని ౦ప్రము, త్వం|ఏవ జన్మా న్తే భవిష్యని_నీ వే జన్మాంతే రమందును 

నాకు పతివి కాగల వని _ ఆగుటకు_ ఈ యుపవాసము సంకల్పించుకొంటిని 

అనుట, కేన ఊపదిస్పః = ఎవరి చేత ఉవ దేశింప(బడినది?ి ఇది చేయుట మంచిది అని 

నీక ఎవరు "నేర్చినారు శ! _పియవయ స్వేన = (ప్రియుడైన మిత్రునిచేత, స్మకో 

ధమ్ = కోపముతో, దాస్యాఃపుత = అంజాకొడుకా! కుపీ తేన రాజ్ఞ పాల కేన _ 

పాలఠలపండని అప్పుడు ఉజయినీ రాజునవ “పీరు, అతనిచేత, సుగనం, చుట్టబడిన 

పూఅతోను పూయయిడిన పపూతలతోను, పరిమళించుచున్న వానిని, కల్ప్య్య 

మౌనం = నజుక _ తేటుగ6 _ బడుచున్న వానిం-గా, (చేటీ పే = చూతునోకదా, 

మేము “పేదవడియుండగా ఇంత వ్యయము చేయవలయు ఈయుపవాస మేల 

ఇెప్పిలీవిర్తా నీవు నాశన మెపోను, అని మిత్రుని తిట్టుట, “ బధ్యమౌొనం ”___ఆిను 

పత్సీమున _ వబలక అ భేదవుగుట శే, వధ్యమానం = చంపయిడుచున్న వానింగా, 

నవ వధూకేళవా స్తం ఇవ_ (కొ త్త పెండ్లికూతురు తల వెండ్రుకల మొ త్తమువ లె, 

6 పాళః పతుళ్ళ వా _స్పళ్ళ కలాపార్థాః కచా త్పచే__’ అని అమరుండు, కల్చ్య 

మానం=వాసననూనియవూనసీ దువ్వి(జడ గ్రా తీర్చంబడుచున్న, పో, బధ్యమౌనం = 

కట్టం _ ముడువ6 _ బడు దున్న 
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కదాణు ఫే తుమం కువిచేణ రక్షా" పాలవణ ణవవహూ శేనహాళ్ళం 

విల సుఅన్లం కప్పిజ్ఞ నృం పక్టిన్నమ్ ? 

నటీ. వనీద తార్వుః, ఆర్య ఖ్ట్వ పారలొకికో =య 

మువవాసః, [వసిదదు అజో, అజ్ఞన్స చేవ పారలోఇఓ అఅం 

ఉవవాసో, ] (ఇతి పాదయోః వతతి, 

సన్యూత.___ఆ ల్యే, ఆ లహ, కథ యా (తోవవాసే కీన 

కార్యమ్, ( అచ్దే, ఉ స్టెహి, వళ్ల ఉవవాసే శేణ కజ్జమ్. ] 

నటీ__అ స్టాదృశజన యో గ్యేన (బ్రాహ్మణే నోవనిమ న్ని) 

లేన, [ అమ్హారిన జణ జొ్లేణ బమ్మణేణ ఉవణిమ న్విచేణ. ] 
లా ౧ యా ఎను 

సూత.__అతో గచ్చతు ఆర్యా, అహా వు వ్య స్మాదృశ జన 

యోగ్యం (్ఞాహ్న్మణ మువనిమన్త యామి. [ అదో గచ్చదు అజ్జా, 

అపహాం పి అమవ్మూరిన జణ జోగ్గం బప్హుణం ఉవణిమన్నేమి, ] 

నటీ__య దార్య ఆజ్ఞావయతి, [జం అజ్ఞో ఆణ వేది. ] 

(ఇతి నిప్కాన్హా, 

సూత వరి(కమ్యా ) ఆశ్చర్యమ్ ! తస్మా త్క_థం మ మైవం 

ఆర్య _స్యెవ = ఆర్యుని శే ఆర్యునికో సమే చేయంబడుచున్నది. ఈ పార 

లౌకికమైన ఉపవాసము. నీవే అందగాండవుగా నాన (ప్రియురాలికి లాల 

జన్మమందును పతిగా కలుగవలయునని ఉప వాసో డ్లైళము, పాదయోః! పతతి = 

పాదముల (వాలును, భర్త (పసన్నుండు కాకున్న (వతీము ఫలమియదు భార్యకు _ 

ఆని, తేర్చుచున్నది. “ఆర్య, లేవే చెప్పు ఈ యుపవాసమున ఎవనితో పని, 

ఎవడు శావలయును .. అని, 

అస్మాదృళజనయో గ్యేన = మనబోంట్లక తగినవాయడిన, (వావ్మా లేన ఈపని 

మ ని) తేన = మాన్మాణుండు భోజనమునక పీలువంబడవలయును అనుట, అతః = 

ఆటు లైన, గ చృతు ఆర్యా=ఆర్య_సీవు, పోవుదువుగాక, పో, లోపలికి, నీపని చూచు 
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సుసమృద్దా యాం ముజ్జయిన్యా మస్మాదృశ జన యోగ్య (బాహ్మణో 

౭_న్వేవీ.తవ్యః, (విలోక్య ) ఏమ చారుదత్తన్య మిత్రం మై లేయ 

ఇత వ వాగచ్చతి, భవతు, [వత్ష్యూమి తావత్ , అఆర్యమైై తయ, 

అస్మాకంగృ హే 2_నితు మగణే ర్బృవ త్వార్వః, [ హీమాణ హే, 

తా కధం మవ సవ్యం సునమిదావ ఉజయణీవ అమారినజణ జోగ్గో 
థి జ బా ౧ 

బమ్మణో అచ్హేసిదవ్యో. ( విలోక్య ) వసో చారుదత్తన్స మిత్తం 

మిల్తేఓ ఇదో చేవ్య ఆఅచ్చది. భోదు. పుచ్చిన్స్నం దావ, అజ్ఞ 

మిత్రేల, అమ్షాణం గేహే అసిదుం అగ్గణీభోదు అజ్ఞో, ] 

నేవ థ్వే) 

భోః అన్యం (చా హ్మా ణ మువనిమన్హయతు భవాన్. 

వ్యావృత ఇదానీ మహమ్. (భో, అక్షం బన్టుణం ఉవణిమన్వేదు 

భవమ్, వావుడో దాణిం అహమ్, ] 

కొనుటక, నేను మనక తేగిన (బావ్మాణుని వెదకి తె చ్చెదను, ను సమృద్ధాయాం = 

మిక్కిలి సంపదతో హాడుకొన్న దై న, అందణును సంపన్ను లే ఐసీ ఠా జ్ఞయి 

న్యాం = ఉజ్ఞయినియందు, అస్మాదృళ జనయోగ్య్యః = మాబోం౭టి జనమునకు తసన _ 

మేము పేదలము ఆందును బారణులమా (= బజోగమువారము.) అటి మాక తగిన 

ఏ్మ, చారుద తస్య మితం = వీండునో, చారుద తుని మితము, చారుదత్తుండు 

దరిదు(లడైనాండు, వాని మితేము వీడు నాపీలుపును అంగీకరింపవచ్చును అని 

(పత్యాళ, ఆర్య మై తలేయ _ సంస్కృతమున పూజావాచక మైన “ఆర్య” * అయ్య స్ట 

"వెంద లై నవి పీరుకు ముందు వేర్చ్పలయడును, మె లేయయ్య అనుట అశితుం = 

భోజనము చేయుటకు, అగణీః = ముదటి వాడవు, నీవు తీన్నతలేరువాత్క, తక్కిన 

యందటిభోజనమును అనుట, 

ఆన్యం (కావ్మాణ ముపనిమ _న్ద్రయతు భ వాకా = వేటు (బావ్మాణుని పిలం 

తువుగాక భోజనమునవ నీవు, వ్యాపృత ఇదానీం అవామ్ = నావ ఇప్పుడు 



ఆముఖమ్ 28 

దవీణాపి తే భవివ్యతి, (అజ్ఞ, నంవణ్ల్ణం భోఅణం ణీనవత్తం అ, 
అవి అ దక్టిణా వి చే భవిస్పది. 

(పున ర్నెవథ్యే) 
భోః, ఇదానీం (వథమ మేవ (వ త్యాదిష్టో 2_సి తే త్మ_ 

ఇదానీం లే నిర్బంధ ః, వచే వబే మా మనురోద్ధుమ్! [భో 

దాణిం వఢమం జవ వవ్చాదిట్టోసి, తా కో డాణిం చే ణిబ్బన్థా 

వచే వచే మం అనుబన్టేదుమ్. ] 

స్మూతీ. వ త్యాదిష్టో ఒసే లేన, భవతు, అన్యం 
(బాహ్మణ మువనిమున్త యామి, [ వచ్చాదిట్టో స్ట ఏదిణా, భోదు 

అల్ణం బమ్ముణం ఉవణిమిన్నేమి. ] 

(బ్రతి నిప్కూ- ) న్మః 

ఇత్యాముఖమ్ 

సంపన్నం భోజనం=మృ ష్టాన్నము, నిఃసపత్నం = మజెవ్వరుకాడ ఆ ండనిది, 

అంతయు నీవే సీకే. దవీణా అపి = దతీణయు _ ఇంత ఆశ చెప్పినను వాడు 

ఒప్పుకొనటేదు, 

(పత్యాదిప్తః అని _ తిరస్క_రింపబ(డితివి, రాను పొమ్ము ఆంటిని, పదే పదే 

మాం అనుబన్లుం = అడుగడుగున నన్ను మాటిమాటికి అడుగుటప _ బలవంతే 

పెట్టుటకు, అనుట, 

అన్యం (బొవ్మాణం ఊపనిమ న్ల)యామి = మట్ెక (బావ్మాణుని పిలి ఎదను, 

భోజనానికి, 

ఈ నూతధథార నటీ సంభాషణలోను _ శా వ్యాగ్గనూ చన మెండుగా గల 
దందురు. “కడా ను ఖలు త్వాం కపి లేన రాజ్ఞా? _ ఇత్యాదిచే చారుడత్తు (డు 

వధ్యచివ్నాములు దండ వూక మొదలె నని తగిలించి కొజటుత వేయుటక కొని 

పోంబడుట నూచిత మందురు. “మదీయేన భక పరివ్యయేన పారలౌకికో భతాళా 

౬ఒన్విష్య లే...త్వ మేవ జన్మానృశే భివిష్య న్సీఫ్రి = ఇసపా లోకే త్వయి సతి 

కో 2ైయ మనో ౭_ఫిరూప ”" ఇత్యాదిచే వసంత సేన పాలకుని (మజందిన్సి పరి 
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వారించి చారుద త్తుని వరించుట _ నూచింపంబడినిది _ అనియు, “అన్నియు ఉన్నవి. 

ఏ చేది? బెల్ల పు టన్నము చేయి _ ఇత్యాది నంతయు చెప్పీ ఎం దున్నదో 

చెప్పక ఇంట నే అను (భమ కలిగించి, తరువాత “అంగడిలో ” అని చెప్పి నాకు 

మిన్నంటు నాస కలిగించి ఆటనుండి దబ్బున గోతిలేనికి (తో నితీవి, సీయాళలు 

కూలి నీవు నాశనమై పోివుదువుి అను ని త్యాదిచే వసంత సేనయొక్క బండి మాలు 

పాటు, దాన శకారునికి దొరకి వాత్య-గావింప బడుట "వెంద లై నది_ నూ చిత 

మందురు, 

కార్య వశమున అని నూత ధారుండు (పాకృత భాషి. యగుట నాటకములలో 

అరుదు, (ప్రాకృతము సంస్కృృతేమున కన్నను నుధురమును సుకమౌరమును, 
: నుబోధతరమును అగుట చేత. ఈనాటకమునందు మెండుగా పలు తేజం 

గులు (ప్రాకృత భాషితములు ఆయా వేపములంబట్టి వారివారికి తగునట్లు మౌర్చు 
చెందినవి కలవు, “స్త్రీషు న అ(పాకృతం వడేక్ | స్త్రీలలో - వారినడును _ 

ఆ(ప్రాకృతము అనంగా సంస్కృతము పలుకరాదు, ఆౌ్టే పని కలిగినపుడు ఉ త్తే 
ములకెనను భౌ సొవ్యతి్మికమము చేయవలసినది అన్నారు, |పాక్ళత భేదములు 

చెక్కు. ఉన్నను శౌర సేని అవంతిక, (ప్రాచ్య, మౌగధి అను నాలుగే నాట్య 

(పబంధములయందు (పయోగింప (బడును. ఆ అప భంశ'భేదములును "పెక్కు_ 

ఉన్నను శాకారి చాండాలీ శాబరి డక్కు_దేశీయ, అను నాలుగును (ప్రయోగింప6 

బడును, ఈమృ కృక టికమందు నూత ధారుండు నటి రదనిక మదనిక నసంత సేన 

దానికల్లి చేటి చారుదత్తుని భార్య, కర్షపూరవండు శోధనకుండు గోపి అను 

పరునొకండుమంది శౌరసేని పెషింతురు, వీరనండు చందనపండు ఆవంటికను 

భాషింతురు. వఏిదూష కండు (పాచ్యను, శళార వసంత సేన చారుద తుల వేటులు 

మువ్వురును సంవావాకు(డు భిక్షువు చారుదత్తుని కొడుక వాలుండు_. వీరు ఆధ్దురునూా 

మౌగధి భాషింతురు. వీరు (పాక్ళత పాఠకలు, అపభంళ పాఠవలు, రాష్ట్ర) 

యుండు శకారుండు కాకారి. చండాలులు వాండాలి, మాధురుండు దూత్య్వ శారు. 

డును ఢక్క_, శౌర సేని యవంతిక (ప్రాచ్య, వీనిలో దంత్యసశారము, ఆవంతికలో 

రేఫము ఎకవ్కు_వ, లోక్రోకులం ముండు, (పాచ్యలో స్వార్భక కకార మెక్కు_న, 

(పాచ్యలో తాలవ్యశశారము మెండు, మౌాగధిలోను అస్త, ఆాలవ్యళశార వకార 

(పాయలు శా కారిచాం డాలులు, దంతే్యే'సకారమును తాలవ్యశకారమును రెండును 

కలనీ సంస్క ఎక్ దాయగా ఉండునది ఢక్కా, ఈ యన్ని భాహలయందును ద్వివ 

చనములేదు, ఏకవచన బహువచనము లే, చకుర్ధికి షష్టి పరస్మై పదాత్మ నేపద 

నియమము లేదు. 



ఆముఖమ్ 25 
అ 

లాల స అ 

ఫును తెలుపు ప టి ఇతి అముఖమ్__ఇతి ముగింపును “తెలుపును, ఆముఖమని (పసావనకు ను 
మొక పేసు, 

నటీ విడూషకో వాపీ పారిపొశ్వికాక ఏవ వా 
నూత ధానేణసహి తాః సంలాపం యత కవకాలే 
చిత వా౯జా కః సంశారోం తే; ,పనుతాజే వివి మి౯ాదః పం నాక స్వశార్యో కై! ప్రస్తుశా శ్నేపిభి మిలాథ 
ఆముఖం త ద్విజానీయా ద్చుఖెః (పస్తావ నోచ్య తే. 

నటియేని విదూపక డేని పారి పార్శీ పకండేనియు సూత థారునితో స్టకార్య మలం 

గూర్చి చిత్ర చాక్యముఅతో నారంఖిం చి నాట్య వ స్తువును (పళంనీం చునట్లి సం ఖా 
హలా ఆముఖుమనియు (పసావనయనియు సపేరొ_నయబుడును, 

నూ[తం కథాన్నూతం ధారయ తీడి నూత ధార నూతమును ఆనంగా 
క థానూ[కేమును థధరించువా(6డు నూ(తధారుండు, (పధాననటుండు. ఒక 
సూత ధామండు తెరచాటున నేని బయట నేని చాందిని పఠించును, అనంతరము 
అతంచజే మేని అతండు పోయి (స్తాపపండను “పీరి) యింకొక నూత ధారుం డేని 
(పసావనను జరుపును, “ద్విర బేందగతి” "ముదలగు శ్లోకముల కవి పళశంసయు, 
ఆవ న్నిపుర్యాం ఇత్యాది కావ్య పకంసయు, పరిషత్సరళం స _ ఇత్యాది (పరోచన 
ఆన బడును, (పసావనలో చేరును * ,.. ఆత। పీత్యుత్ప త్రి ర్భవిష్యతి, తస్మా 
దవలోక్య తా మేత దితి సా (పరోచన్యా (పకృష్టరుచిహేశతుభూత త్వాత్” _ 
అభినవ భారతి, 

6 పయోజనం (పయోజ్యస్య, నిదేకాళో జేళళాలయోః 
కావ్యాథ జానూ చక! సూ క్రై? సభాయా శ్చిత్తరబ్జునమ్ 

కవిశావ్యనటాదీచాం (పశీంసా చ (పరోచనా ౫ 

ఎచట (సశంసచేత ఉన్ముఖీక రణ మో అది (పరోచన, (పళంసచేత (ప స్తుతాఖి 
నంయములయందు (శ్రోతలను ఉన్నుఖులం జేయుట (పరోచన _ ఈ (ప్రస్తావన ఐదు 
తెళలలోే కొంత మట్టుకు కథోద్దాక మున చేరే మో _ కథోర్డాత మన _ 

“నూత ధారుని వాక్యమును "గాని దాని యరమును గాని కొని పాత్రము 
(ప్రవేశించు నేని ఆది కథోద్దాత మనంబడును,? సాదు వే. వేం. 
ఇందు నూత ధారుని మాటకు తాను పలికిన జవాబు, మరల పలుకు చు, అట్లు 
కథను ఉద్ధాతము ఆరంభము వేయుచు పాత్రము విదూపషపండు (వ వేశించి 
నాయడు, 

MR — 4 



(ప థ మో౬ జ్యా! 

ఎస్టీల 

| (వవిశ్య [పావారకహస్మః ] 

మై కేయః__( ‘ అసం బపహృణం ” ఇత్స్ పూగోోక ఆ పఠిత్యా ) 

అధవా మయాపి మ్రకేయేణ వర స్యామన్మ)ణ కాని నమోహీతే 

వ్యాని. హో అవ స్టే, తులయసి. యో నా మాహా తతభవత 

శ్చారుద త్తీన్య జు న్యాహో ర్యాతం (సయత్న సిద్ద రుద్దారసురభి 

గన్ది భి కదే శే వాళితో ఎ భ్యస్తక కుశల క్వార ఉవ 
వానరా దల దాతా. రాజాం 

(పవిళ్య (పావారకహా స - ప్రవిక్యడ ప్రవేశించి, రంగము షె పెన (పేతముకల 

యెదుట నగపడి _ అనుట, (ప్రావారకవా_స్టః = ఉత్తరీయము శేతకలవాండై - 

ఆథ వా=అట్లు కాదు; మయాపి మె లేయేణ_ మె లేయు.డనై న సాచేత సయితేము, 

పరస్య ఆ మ న్నంణకాని=ఇకరు9 తిండికి పిలు పులు, సమిహిత వ్యాని =కోరంబడ్ 6 

వలనీవచ్చివవే, “మె లేయుండను” అని “పేరు చెప్పుకొనుట (ప్రసిద్ది ద్యోక కము, ఆల్ల 

వాని వయస్యు(డ నై యున్న వాడ నే, ఛా యాపాఠాంతరము 5 ప్రశ్యేప్పవ్యాని = = 

ఆంగీకరింపవలనివచ్చిన వే. హా=అయ్యో, అవ సే = (నా దశా! తులయనీ = చులకన 

చేయుచున్నావు, అ న్తఃసారం ఘన తులయితుం నానిలః శక్యుతి త్వామ్ _ మేఘ 

త|కభవతేః _ ఆ పూజ్యులైన _ ఎదురుగా లేని వానిని గ'రవించుమాట. అఆ (త 

భవతేః _ ఎదురుగా ఉన్నవానిని, బుద్ధ్యా = సంపద చేత, ఆహోర్యాత్రం = రతిం 

బవలు _ సర్వ్యకాలము, (ప్రయత్న నిదెః = పూనికతో ___ ఏర్చి కూర్చి _ తయారు 
a... 

చేయబడిన _ సమ్మ గగుణములుగల. యనుట _ ఉద్దారసుంభి* నివి! = వెలువడ దున్న 

(వాని తేన్చులంబోని) కమ్మని వాసనగల వైన, మోద కైః వీవ=క్రుడుములు లడ్డులతో చే 

ఆశిత = తినంజెట్ట(బడితినో_ నేను అడుగకయీ అనుట, అభ్య న్తక చతుఃశాలక ద్వా నే* 

లోపలి (వఏశాంత మైన) చావడి (పెద్ద క వాకిట బాగుగా గాలితగులుచు 



[వథ మోజఒజ్కా- 8 ల 

విష్టో మల్లకశత వరివృత శ్చితకర ఇ వాబ్లులఖిః స్పృష్ట్వా స్పృ 

స్ట్వావనయామి నగరచత్వర వృవభ ఇవ ధరోమసన్థాయమాన 

స్పిస్టామి. న ఇదాని మహం తెన్వ దరి దతయా యత తత చరిత్యా 

గృహాపారావత ఇ వావాననిమిత్త మ్మ కాగచ్చ్బామి, వవ చార్య 

చారుదత్తన్య దియవయేే స్వేన జూర్హవృ బైన జా చీక స భవూడాా విన 

(పావారకో ఒన్న వేషితః సిద్దీకత చేవ కార్య స్యార్యవారుద లె 

స్యోవ నేతవ్య ఇతి. త ద్యావ దార్యణారుద కం వ శ్యా మి, 

అందా. అండాలను బోలా. అననా. అనా _ wre న పటూడారుతనానాతారాడానా. కా మసలు wr వాలు నా. కళా వా 

హాయి గానుండు చోట_అనుట, ఊపవిష్ట్రః= =కూరుచున్న వాండనె, మల్లక శత పరివృతే $= 

గిన్నెల నూటితో చుట్టయడినవాండ నై, నూటుగి న్నెలు చుట్టురా కలవాడని, 

నూబుగి న్నె లలో వివిధము లె నవి ఉండలా, వానిని, చీత్రకరః ఇవ=చి త శారుండు 

ముచి? సం వెతో) వలె, అజునీఫి=| వేళ్ళతో, స్పపా; స్పృషహెధాతాంకి చూచి 

న్ న! లన కాని తనయ రాసి ముని పాణ వేయు 

చుండి, రోమగ్ధాయమౌనః = “నెమరు వేయుచు (వాని సే తలంచుకొనుచు నగగ 

చత్వర వృషభ ఇవ_పట్టణ పు నాలుగు దారులు కలయు చోట_విచ్చలవిడి గా పగున్న_ 
అ(బోతువలె చూ, మొళ_]?. భజిని, స్ష ద్వారే సమ్బుదగ్భవాస్య, విపణీగ త 

ఇవ బలీవర్ష ఆర్య గౌతమ అసీన ఏవ నిదాయతే, అచ్చు కొద్దు _ ఆంబోతు, (వోయి గా 

రపు ం డనుగాా, తిస్టైమి= ఊందునో, సః = అట్టి వాందడను, అవాం = నీను, ఇదానీం 

తస్య దర్శిదతీయా = ఇపుడు అతని “పీదటికమునేక _య్యగే తత్ర = ఎక్కడ దొరకిన 

దక్కు_డ, చరితా = భుజించి (తిరిగి యు), గృహపార*వతి ఇవ= ఇంటి “పెంపుడు 

పావ్రరమువ లె,_.(ఆదియు పగ అంతయు అక్కడక్కడ తిరిగి మేసి సాయం 

కాలము గూటికి మరలున్ఫు, ఆవాసనిమి త్తం = ఇంటి కై _ ఉ౦డందగిన చోటున నౌ, 

ఆక ఆగచ్చామి = ఇక్కు_డికి వత్తును. ఏపు చ= ఇచవయు, " సీగసంనొ వానసీత్రేః = 

జూజివూల వాసన కొల్చ (పటింప్రంబడిన; (పావారక్ష। = రూ త్త రీయము, (ప్రయ 

నయ స్వేన = = (పసియు6 డవ మి త్రముచేర, స్టికృత దేవ కార్య స్య వ చ స్రీర్చిన _ కానించి 

ముగించిన _ దేవతార్నన క అవానికి, ఉప ేరివ్య! = వేర్ప్చువలసీనది ఆని, ఆవేళకు 

పోయి దీనిని ఆతనికి ఇమ్ము అని చిత్రకారుడు తేన చుట్లును పెక్కు రంగుల 

గిన్నెల నుంచుకొని, కంచెతో దాన దాన ముంచి, విడిర్సి, కావలనసీనంత మాత్రము 

గొని చి క్రరువునం బూయును, యావలతీ, పశ్యామి = చూడం లను _ అక్ ట్ 
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( వరక మ్యావలోక్యచ ) వవ చారుదత్తః సిద్దీకృత చేవ కార్యో 

గృహదేవతానాం బలిం హర న్నిత వ వాగచ్చతి. 

[అథవా మవ వి మిళ్తేవణ వరన్ప ఆమన్తణఆఇం వ చ్చిద 

వ్యాఇం, హో అవళ్లే, తులీలసి, జో శాము అహం తత్తభవదో 

చారుద త్తీన్న రిద్దీఏ అహోర త్తం వఅతణసి ద్దేహిం ఉగ్గారసురహీ 

గన్దేహిం మోద శేహీం సేవ అసిదో అబ్బ న్నర చతు స్పాలఅదులవ 

ఉవవిట్టో మల్లక నద పరివుదో చిత్తఅరో విఅ అబ్లులీపీం ఛివిఆ 
ఛివిల అవచేసి. ణఅర చతర వునహో విల రోమన్గాఅమాణో 

చిట్టామి. సో దాణిం అహం తేస్స దలిద్దదావ జహిం తేహిం చరిఅ 

చగేహాపా రావదో కులు అవానణిమి తం దధ అఅచ్చామ్, ఏపో అ 

అజచారుద తృన్స పిఅవఅ చే స్స జుణవుజేణ జూదీకునుమువాసిదో 
జ జానీ లండు 

పొవారకీ అణుప్పేసినో, సిద్ధీకిద చేవకజ్ఞన్న అజ్రవారుద త్తస్స ఉవచే 
(శ Va జ లాలీ 

దవో(త్తి, తా జావ అజ్ఞణారుద తం పేక్షామి. (వరిక మావ 

లోక్య చ) వసో చారుదల్తో సిద్ధీకిద చేవకజ్లో గివాచేవడాణం బలిం 
హారేనో ఇదో జ్దేవ అలచ్చది, ] pe) 

ర 
. మ 

“యావర్ * ఇప్వుచే ఆనియుం నొనవచ్చుకు. ఏవ = వీండునో, బలి = ఉపహారము _ 
వారక = (చేతగాని) పెట్టువా.్రై ఇత ఏవ= ఇళ. అనలగా నేను సమయ 

మున కే వచ్చితిని అనుట , " సట్టీవదకద దేవకజ్ఞస్య _ అను పారాంతిరము. (శేయ 
మగు నా! “షష్టీ వతక్ళకం 'జేవళార్యం_ షే. షి సు(బవ్మాణ్య ప ప్టీ కాబోలు _ 

దీన కొంత కాలనిేకమును ఆగునా డాని (పయోజనముం బరికింప (దగును, అట్లు 
పరికింప(౫ా, ఇది కృష్ణపకు (| పదోపృమగుటచే ఆపాఠము పనికిరాదు, (వతము 

కుక్షమున చే. జాజులవాసనం శెప్పుటచే జాజాలబుకువును ఎన్న దగునా# ఒక 
జీళ ఆత్తరు _ జాజితెలము _ బుక్వనియతి ' నులభమును ఆగునాళి అగును, గుడ్డ 

పూతకు "అదియే కగినదె, సూలం కావు, 
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[తతః వవిశతి యభానిర్చిష్టు శ్చారుదత్తొ' రదనికా చ] 

ఇభారుద తః. ( ఊర్థ మువలోక్య నని ర్యేదం నిఃశ్వన న్ + 

న్లో, యాసాం బలిః నవది మద్దహాచేహాలీ నాం 

హాం శ్చ సారనగర్రై శ్చ విలు ప్తపూర్వ్యః 

స్వేవ సం|వతి విరూఢతృణాజ్కు- రాసు 

వీడాలి! వతతి సటముఖావలీఢ.. డా 

rr... జాలా కాలాతందా లు... దడా అటానా అం జమా. జా. కలాం బా. లా —_ మంకు నాం... కానాల కాల. ల నా నన. 

ఊధక౯ాం అవణోక్ళ _ “పె పికి _ మింటివెప్రు _ చూచి. ఇది నిర్వేదనూ చ 

నాను భౌవము, నిఃశ స్య - నిట్టూర్చి = ఇదియు, 

వో, గ యాసాం మద్ద్భ్భవా దేవాళీ నాం = ఏ చాయింటీ గడపఆయొకు.. _ 

ఆందు "పెట్టిన _ బలి చేవతోసహారము, సపది = తగ్తణ౧మే, వాం'సెః చ = ఆంచి 

చేత కు, సారసగ 8 చ కా జెగ్లురు గుంపుల చేతను, నిలు ప్తవూవకాః = మునుపు 

తినివేని _ అక్కడ లేకుండ వీయంబడుచుంజెకో, తాసు ఏవ = వానియందే 

సంప్రతి = ఇప్పుడు, విరూఢ తృణాణ్కు రాసు = మొల చిన ఫుల్లు మొలక లంగ అవైన 

వానియందు, వీబాఖులి? = గింజలదోనీలి _ దోసెడు గింజలు, కీటముఖావలిఢః > 

స్రరువ్రుల _ చీమలు ముద లేని వాని _ నోట నాక6( = తినంబడినవిగా, పతతి = 

పడుచున్నది, 

మునుఫు నాయింటీగడపలకడ ఇడయుడిన ఫ్రూనోపవోరము, “పి టి యు 

"పెట్టక మునుపే హంసలును సారసములును తిని వేయుచుండినవి. ఇస్వుడు అక్కడో 

చిమ్ముట మొదలగు సంస్కారములును లేక పోయినవి, ౫ డ్లీ మొలకలు లేచియున్నవి, 

అందు దో సెడుగింజలు పడ వేయంబడుచున్నవి. వానిని చీనులు ప్రుపనులు నోటకఅచు 

కొని పోవుచున్నవి. జేవాళీనాం_బ. వ, “పెద్ద బంగళా _ పెక్కు. 

అట్టిది పూర్వపు సంపన్న దళ, ఇప్పటి దరి దదళశ యు, ఆంచఅమ సార 'సములను 

వెప్పుటన్వే ఇంటి తోంట, డిగ్నియ మొదలై నవియు, బలియందును వానికి తగిన 

న స్తువులునుండౌను, ఇప్పుడు అక్క_డ చిమ్మి చల్లుట యు శేక పోయినది. ఆచార 

మున శె వట్రివి ఏవో గింజలు చల ల్లబడుచున్న వని, దళావిపర్యాసము వర్ణి వరి ౦ప౭బడినది, 

గడ్డి “ములచినది అనుట వే గింజలు వడ్డు అగునని, కాకులు పీచ్చుకలు బలిభుక్కు_లు_ 

ఆని వాడ వెప్పంబడ లేదు, గడ్డి ఆడుగున పడిపోయిన వానిని ఫురువులే పట్టుకొన 
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(ఇతి మనం మన్దం వర్మిక్ర మ్యోవవిశతి, ] 

విదూవక'ః.. ఏవ ఆర్యచారుద త్య ః, త ద్యాన త్సాంపత 

మువనర్చామి, [వసో అజ్ఞ చారుదత్తో, తా జావ నంవదం ఉవస 
ప్పామి, ] ( ఉవనృత్య ) న్వస్తి భవతే, వర్ణతాం భవాళా, [సోకి 

భవచదే, వడ్డదు భవమ్, 

బారు..అ యే నర్యకాలమి[ త్రం మై లేయః (పొవ్వః ! సే, 

గలవు. అంచ బెగురులం జెప్పటచే మునుఫు బలిగా ము త్రేయులు సెట్లయుడు చుం డొ 
౧ 

ననియు అంచలు ము తెములం దినునవి వానిం (గహించుచుండిన వనియు _ వే. వేం, 
i 

శా స్తుంలవారు వెప్పియుండిరి, చాన చారుదతుని యళిమ్మాత పు సంపద ఊహింప( 
ఇట ren. ) 

దగును అని, ము తెములమౌట కాదంబరి కథా సరిత్సాగ రాదులలో చిదక (దగును, 

ఒక్క_టెనీ మటి యొకటి చేయంబడుటం జెప్పుటచే అలంశారము 

పర్యాయము, 

ఏక న్మీకా య ద్య చేకం వా పర్య్యాయః సో2_పి కథ్య లే, 

చేవాళులంచే మునుఫు అపి, ఇప్పుడు ఇవి అనుట చేత, 

ఈన్లోకము వామనాఅంశారమున ఉదావ్భాత ము, 

మనం మనం=(చింఠ చే) మెల మెల గా, పరిక్రమ్య=రం గాన నడిచి అ నటు 
న్ mm fo) 

నికి ఎచ్చరిక, ఉపవిశతి=పూర్చుండును. ఉపసపాళామి = వేరంబోయెదను, స్వస్తి 

భవ లే=స్వ న్ నీకు_ స్వ సీతో చతురి. వధ౯ాతామ్ = వరి లుదువు గాక _ చిరాయువు 
అవధి అటి ల pM 

తోను మేలుములతోను అనుట, ఇవి తొలుమాటు కలనీకొన్నప్పటి ఆచారప్రు టుప 

చారో కలు, వాని యర్భ ముతో అంతేగా పనిలేదు, 

అయే = ఓహో, తటాలున చూడంగానే ఈత6జే అని యనుకోనుటం 

డలు సును, సర్వకాల మిత్రం = మునుపు సంపదళాలములో వలె ఇపుడు ఈ దారి 

(వ్య శాలమునను ఏకవిధ మైన ప్రీతీగొరవములతో నుండు మిత్రము _ (ప్రాప్తః = 

వచ్చినాడు, స్వాగత మ్=స్వాగతము _ అచారోక్తి _ అస్య తామ్ _ కూర్చుండుము, 
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విదా... య ద్భచా నాజ్ఞావయతి, (జం భవం అఆణవేది,) 

( ఉవవిశ్య ) భో వయన్య, ఏవ శే వ్రేయవయ 7 న్వన జూర్లవృ ద్దేన 

జాతీకునుమవాసిత; [పావారకో 2_ను పేవీ.తః ' సిస్టకత చేవ కార్య 
థ్ 

స్యార్యచారుద త్తన్య త్వ యోవనేతవ్య” ఇతి, (భో వఅస్స, వసో 
ద వీఅవఠఅ స్పేణ జుల్షువు ద్జేణ జాదీకుసుమవాసిదో పావారహీ అణుచ్పే 

సిదో,  సిద్దీకిద దేవక జ్ఞన్స అజ్జవారుద తృన్స తుప్ ఉవ ణేదవ్యో ” తి] 

( నమర్చయతి ) 

[ చారుదత్తో గృహీత్వా సచిన్నః స్టితః ] 
అ ద యి 

విదూ.___భోః కి మివం చిన తే, (భో, కిం ఇదం చిస్తీఅది, ] 

చారు_వయన్య, 

నో, సుఖం హూ దుఃఖా న్యనుభూయ శోభ తే 

ఘనాన్దకా శే పవ దీవదర్శనమ్ 

సుఖా త్తు యో యాతి నరో దర్శ్మిదతాం 

ధృతః శరీ రేణా మృతః న జీవతి, ౧౦ 
రం 

సమర్పయతి=ఒసంగును, గృహీత్వా? గ్రహించి, సచిన్నః స్టైతః_చింతిల్లుచు 

ఊఉ న్నా (డు _ చిన్యతే = ఏమి చింతించుచున్నా వు* 

శో ౧౦, ఘ నాన్ధకా నేషు = చిమ్మ చీకటులలో, పదర్శనం ఇవ = దీప 
మును చూచుటంబో లె, దుఃఖాని అనుభూయ=దుఃఖములను అనుభవించి(న తర్వాత) 
సుఖం = సుఖము శోభ లే హి = మిక్కి_లి శోభిల్లును, సుఖాత్ తు = సుఖమునుండి 

యన్ననో (సంపదవలని _ అనుట) సుఖ నునుభవించినతరుచాత అన్ననో, యః 

నరః = ఏమనుష్యు (డు, దరిదతాం = దారి ద్యమును, యాలి = పొందునో సః = 

అత (డ్కు శరీ నేణ= దేహము (ఉండుట వేత, ధృతః = (బదికిన వాడ య్యు, మృత 8౫ 

చచ్చినవాండుగా నే _ జీవతి = (బదుకు చున్నాండు, దుఃఖాని _బ, వ, _ 

కెబంపసల అనుట, 
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విదా__భే వయన్య, చరణా డ్దార్మిచ్యా ద్వా కతర స్తై 

గోవ తే, [భో వఅస్స, మరణాదో దాలిద్దాదో చా కదరం చే 

కోఅది, ] 

చారు---వయన్య 

న్లో, దారి ద్యా నర ణా డా మరణం 

మమ ర్వ న దార్మిద్యమ్ ; 

అల్పశ్షేశం మరణం, దారిద్య 

మన నకం దుఃఖమ్, ౧౧ 

కాజు మజ. గానా గా మ ఆదా కటకము ము వానలు 

చిరానుభూత దుఃఖముల యనంతరము. దారి ద్యానంతరము_ సుఖము అందుల 

శారణ్యమెన సంపదవలన కలిగినది యించుక యెనను ఎంతో శోభిల్లును! చాల 

కాలము దట్రంఫు( జీకటిచే కన్నులు వేనిం జూడక (గుడ్డివింబో లె నున్న ప్పుడు 

చిన్న దీప ఫు వెలుగును ఎంతో రమణీయముగా నుండును, (బడికి చెడిన వాడు. 

సంపద అనుభవించి దరిదుంెనవాండు మనుపీనుం గే. 

ఈ యొక్క శ్లోకమున _ నుఖం హీ దుఃఖా నీ త్యాదిలో నాలుగు ఆలం 

శారములు _ 

ఆగ్థశాశే ష్వివ _ అని ఇవచే ఉపమ, ఇందలి య(పస్త్సుతము (పస్తు తాయి 

యసటణే అప స్తుకపశంస, మృతో ౭_పి జీవతి అనుటచే విగో ధాఫాసము, 

“ఆ భాసత్వే విరోధస్య విరోధాభాసళి దుఃఖమునుండి సుఖము గన్న వానికన్న 

సుఖమునుండి దుఃఖము గన్నవాని విశేషించుట చేత వ్యతి నేక ము, వ్య తీరేకో విశేష 

శ్చ దుపమానోప మేయయోః, ఇది సుఫాషీతరత్న ఫభాండాగా రోదాహృతేము, 

మర ణాత్ చార్మి ద్యాత్ వా _ మరణమును దారిద్యమును సొరిది ఆలోచించి 

సంతట, కతరర్ = ఈవెంట నేది. తే రోచతే = నీక ఇష్టము, 

ఫో ౧౧. దార్మిద్యాత్. మరణాత్ వా ___ చార్మద్యాత్. మరణం వా, 

వురణాత్ దార్మిద్యం వా అనుట _ ఆరెండు తెజఅంగులందును, మరణం = భావు, చే 

రోచతే = నాకు ఇష్టము, న దారి ద్యమ్ = దారి ద్యము కాదు _ (ఏఅన) మరణం = 

చావు ఆల్పశ్తేశం = ఇంచుశే క్లేశము _ కస్టయు _ గలది, దార్మిద్యం = ఉ్పీదటీక మ, 

ఆన న కం దుఃఖుమ్ = కడలేఏ దుఃఖము _ “క్లేశము గలది, 
= 
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విదూ.. భో వయన్య, అలం నంత ప్పేన, (వణయిజన నం కా 

మిత నిభవన్య సురజన వీత శేమన్య (వతివచ్చన్ష/ స్యేవ వరిత'యో 

ఒవి తే 2.ధికతరం రమణీయః. [భే వఅసన్స్క, అలం సందప్పి దేన, 

వణక్తజణ నం కొమిద విహువస్స సురజణ వీద 'సేనన్న వడివ చ స్షనన్స 

విఅ వరిక్టఓ వీ చే అహిఅదరం రమణీఓ. ] 

వాదు --పయన్య, న మ మార్థాన్సకి దెన్యమ్. వశ్య, 
ద. వచా కారాముు చును 

మరణం అన౮౫ా _ అప్పపాటున (పొణము పోవుట _ తీఖుట _ అబే సుఖము 

దార్మిద్యమునక న్నను _ దారి ద్య కేశ ము ఒక నాటికి ముగియునది కాదు, 

ఇందు ఊపమానోపమేయములక గల విశేపము ఇప్పుట చేత _ దారి డ్య 

నురణములకు _ వ్యతిరేకము. ఇంచుక పా, భేదముచే పీతోపడేళమున, సుభాషిత 

రత్న భం డా గారమునను ఉదా. 

ఆలం సనాపేన = సంతాప (దుఃఖ) పడక, (పణయి జన సజ్యా..9మితే 

విభవస్య = మి తులక _ యాచవలక.. చెంద (జేయయబడిన సంపదగలవా(డచె న, చ్రే= 

నీక, పరిక్షయః అపి = దారిద్ర్యము సయితము, అధికతరం రమణీ మక్ = మిక్కి_లియు 

శోభిల్లు చున్నది. ఎట్టవలగా _ సురజన పీత శేమస్య = చేవకల చే (తాడి మిగిలిన 
వా౭డెన, (ప్రతిపచ్చన్లంస్య = కుళ్ల పక్ష (పథమనా(టి చం(దునికిం బోలె, 

భతృళావారి “తనిమ్నా శోభ నే? క్నయముచేతను శోభింతురు _ అని ఒక 
జాఖితా చెప్పుచు శ్లోకమున “ కరా శేష శ్చన్ల]ః? ఆనియు, *గలభితవిభవా 
శ్పాథి౯షు నరాః? అనియు చెప్పెను. ఈ కళాశేషుండు (పగతిపచ్చందకళయా, 
కృన్ణ-చతుర్షశినాంటి. వేంగుజామువాండా!?. (పతిపచ్చంధుండు శ్రీణుండే శాని, 
(ప్రతిదినవర్ధిస్షువు _ “(పాచీమాలే తను మివ కళామా గ్ర శేసాం పీమాంశ్లోః ? 

అన్నా (డు మేఘమున కాళిదాసు, రఘువునను.. ++ అకిళ్బానత్వేం వముత్తిజ౦ వ్యన కి 

ప ర్యాయపీక స్య సురె హాిజామాంథోః కళొరత్నుయః ఇాఘ్యత రో ay వృద్దేః _ 

అనియు. నాటక మున చారుదత్తుండు ఇంకను ఇంకకన్నను గే శేకములపా'లె, చోపం 

బడయబోవుచుండి అంతలో ఆకస్మికముగా దై డొ వికము గా కప్పించుకొ ని నురల బుద్ధి 

మంతు౭డగుట చెప్పంబడును గానం (పతిపచ్చం[ద్రుండు పనికీరానివాండు కాడు, 

ఆరెండు కళలును అట్లటు ఎంచుకొనందగిన వే, 

న మమ అర్ధాకా పతి టైన్యమ్ = ధనముంగవార్చి కాద్కు అది పోయినచే అని 

శాదు నాకు దురవస్థ, మ టేమన, పళ్య = చూడు, 

MR --- 5 
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న్లో, ఏత త్త మాం దహతి య దృహా మన్మృదీయం 

శ్రీణార్థ మి త్యతిధయ: వరివర్ణయ న్ని ; 
నంశుష్క- సాన )మద లేఖ మివ [భమ న్మః 

కాలాత్యయే మధుక రాః కరిణః కపోలమ్, ౧౨౩ 

విదూ.__భో వయన్య, వే బులు దాస్యాఃపు ల" అర్థక ల్య 

వరా, వరటాభీతా ఇవ గోపాలడారకా అరే, య్య్మతే య్య్మతే న 

వో ౧౨. ఏతత్ తు = మజబేవన ఇది మొం దవాతి = నన్ను శాల్చి 

చేయుచున్నది, యత్ = ఏదనగా ఆస్మదీయం గవాం = నాదెన యిల్లు, _ 

ఆస్మచ్శబ్ద బహువచనమునకు _ (పకరణముం బట్టి ద్వివచనమును ఏకవచనమును 

అర్థము, _ శీ ణాథ౯ాం ఇతి = ధనము ల్నీణించిపోయిన దని, అతిథయః = అతిథులు, 

కరణ8 కపోలం = ఏనుగు గండమును, శాలాత్యయే = (మదు ళశాలము గడచిపోయి 

నపుడు, సంకుపష్క సాన్ల మద లేఖం = బొత్తిగా ఎండిపోయిన (పూర్వపు) 

దట్టం పు మదపుటోడికల గీటులు గలదానిని, (భమన్తః మదకి రా ఇవ = విడిచి 

తొల(గిపోవు తు మ్మెదలవ లె, పరివజజాయని = మౌనుచున్నారు _ ఇట్లు రాక 
చాలి 

తొలగి పోవుచున్నా శే _ ఆది నన్ను కాల్సి వేయుచువ్నది = అనుట, 

ధనము లేకపోయిన దని నాక దుఃఖము లేదు _ మణీ దాన అతిథులు ఇంటికీ 

రాక పోవుచున్నానే అనుట నన్ను శాల్చి వేయు చున్నది, మదశకాలము తీత 

వదధార యొండిపోయిన ఏనుగు గండమును విడిచి తు మెదలు ఎక్కు_డికో ఎగిరి 

బోయినటు, 
గా 

సంశుష్కు_ సాన్లు మదలేఖ మివ___ ఊపమ, 

శాలాత్యయే మధుకరాః కరిణః కపోలమ్ _ వృత్త పిన్ను పాస, 

ఏతే ఖలు దాస్యాఃపు తాః = ఈ లంజకొడుకలున్నా కే _ తిట్టు అర్థ్యమె 

నప్పుడు “దాస్యాః పుత్ర) ఆని సమౌసము, అలుక్, అథళలకల్యవతొా౯ాః = 

ధనమనెడు చల్లికూళ్ళు, అరణ్యే = అడవిలో, వరటాఖీతాః = కందురీ లక 

భయపడిన, సోపాలచాలకాః ఇవ = పసుల కాపరి (గొల్ల )పిల్ల గాం డవలె, యృళే 

యక్ర = ఎందెందు, న ఖాద్య స్తే = తీన(ఆనుభ్గ వింపృ(బడవనో (పెట్ట నుంబడ వో) 
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ఖాద్యన్నే తత్ర త్మత్ర గచ్చన్ని, [భో వఅన్స వచే ఖు డాసీఏ 

పు తా అర్థిక ల్ల వత్తా వరడాభీదా విఅ గోవాలదారఆ అరే జహిం 

జహిం ణ "ఖడ్డన్ని తేహిం తహిం గచ్చన్తి: ] 

చారు... వయస్య, 

, సత్యం న మే విభవనాశకృ తాస్మి చిన్హా 

భాగ్యక మేణ హీ ధనాని భవన్తి యాన్ని. 

ఏత త్తు మాం దహతి నష్టధ నా శయన్య 

త్భౌహృ దడా దపి జనాః శిధిలీభవ న్ని. ౧౩ 
న తానా. వా జనాానా న. న బేల్ 

(వరటఅ పక్షమున కట్ట బడరో, కొట్టబడరో, చీవాట్లు ఇట్టణడరో ఆచోటి! 

అనియు, తత తత్ర = ఆక్కడక డికి _ పిసీనార్లక దక, సచ్చన్ని = పోవును, 

న్లో, ౧౩, సత్యం నిజము మేడా నావు విభవచాశక్ళతా = సంపద 

తొలంగటవలన కలిగిన చినా = దుఃఖము, నాన్నీ = లేదు, పీ = ఏలన, భాగ్య 

(క మేణ = అద్భృష్టముయొక్క_ వరుసన, ధనాని = సంపదలు, భవన్తి = కోలుగును, 

యాన్ని = తొలంగును తు = (కింతు మజేమనం౫ా,. వీతేల్ = ఇది మాం దవాతి = 

నన్ను శాల్సి చేయు చున్నది .. నామ ఓర్వరాని సంతాపము కలిగించుచున్నది, 

యత్ = ఏదనంగా, నష్ట ధన అశ్రయస్య = థనావలంబము లేని వానియొక్క _ 

పీదవడినవానియొక్క_, సౌహృ దాల్ అవీ = మెతివలననుండియు, జ నాక ౫ 

జనులు (పామరులు అనుట), శిథిలీభవన్ని = సడలుకొని సోవ్యభుశే _ ఆది నాక 

సంతాపకారణను అనుట, 

నిజము చెప్పుచున్నాను, వయస్యా, ధనము పోయిన దన్న చింత నాకు 

లేజేలేదు _ అదృష్టమున్న అది యుండును, లేవన్న తొలయగుశు. ఆకాలము 

వచ్చినది పేదవడితిని, ఆంతే, దానికి నాక దుఃఖము లేదు, మజేమన నా 

మి|తులుగానున్న జనులు 'సయితేము, ఆధనము వెంబడి నే నన్ను విడిచిపోవు 

చున్నా రే, డానికి ఎం లేని దుఃఖింతును, 

చింశ లేమికి భాగ్య(క మేణ హీ ధనాని భవన్ని యాన్ని _ అొని శారణోప 

న్యాసమునుు, దనానమునకును “య త్సౌహృదా దితి శారణోప న్యాసమును 

ఇావ్యలింగ ము - 

సమర్థ నీయ స్వార్గ స్య శాక్యరిబం సమర్థృనమ్, 
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అపి చ, 

. న్ we 
న్లో, దారి ద్యా ద్ద) య మేతి, (పొపరిగతః 

పథశ్యతే శేజసో, 

నిస్తేజాః వరిభూయ లే, వరిభ వా 

న్ని ర్వేద మాసద్య నే 

నీర్విల్లః సుచ మేతి శోక కిహితో 

బుద్ధ్యా పరిత్యజ్య తే, 

నిర్నుద్ధిః మయ మే, త్వహో నిధన తా 
సర్వాహదా మాస్పదమ్! ౧ర 

al 

~~ 

శో ౧౪, దారిద్యాాత్ = లేమిడి వలన, (పాయం = సిగ్గును, ఏపి = 

పొందును, (హ్రీపరిగతః = నీగరి, తేజసః = పరువునుండి, (వభళ్య లే =ళొఅం॥ 

పోవును, నిస్తేజాః = తేజు లేనివా(డు, పరిభూయ లే = ఆవమానింప(బడును, పరీ 

ఛచాజ్ = అవమానమువలన, నిశ్వేదం = డై న్యమును _ కూత తలంపును నిరు 

తావామున్కు చింతను ఆపద్య కే= పొందును, నిర్విగ్లక=ాడా తాహాము లేని డ్నుండు, 

శుచం ఏతి = దుఃఖమును పొందును, శోకపిహీతిః = దుఃఖము కమ్యినవాండం; 

బుద్ధ్యా = (బాగోగులను తెలియ౭జాలు) వివేకముచేత, పకిశ్యజ్య తే = వీదంబడును; 

నిబుకాడిః = లుది లేనివాడు, శయం ఏడి = నాశమును పొందును, అహో = 

ఆళ్నర్యము ! సీధనతా = ధనములేమి, నవలా అపదాం = అన్ని యాపదలఅకు, 

ఆస్పదమ్ =చోటు, యాలకారణము, (నిధనతా_తప్పు, నిర్ _కదురదు, వి_ యగును, 

కాదా, ని_ ఉపసర్షాణాం ఆ నేళార్ధత్వమ్.] 

ఒక్క లేమిడి అనునది గొలునుగా పరంపరగా తీయ _ నాళ పర్యంత మెన 

ఆపడఅకు మూలకారణము, “*బుదినాశాల్ (పణశ్యతి ” ఆను నూ క్తి కఅేగ దా, 

కావున డారిద్వమునకె నాసం తాపము, 
దాకిిచ్యా ద్ధ]యం ఇత్యాది పూర్వపూర్వమును ఉతృరో తేవమునకు కారణ 

ముగా వరుసాా చెప్పినందున కారణమా అ 

గుమ్మః కారణమోాలా సా ద్యథా (పాక న శారకా 4 
అటో స 

అహో విధనతా సర్వాపదాం కారణం, 

ఆని సమరి ంచుట చేత కావ్యలింగ మును 

ఇది హీతోపడేశతునను సుభాఫితరత్న భాొండాగారమునశు కఅదుం 
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విదూ......భో వయన్య, త మే వార్భక ల్యవ ర్శం నృ 

తాలం సం తావి లేన. [భో వఅన్న; తం చేవ అత్ధకల్లవ ల్వేఅం 

నుమవుదిఅ అలం నంతవ్చి చేణ. ] 

చారు...న యస్య, దారి ్యం ప్రా పురువస్య 

శ్లో, నివాన శ్చిన్తాయాః వరవరిభవో వైర మపరం 

జుగుస్పా వి తాణాం న్వజనజనవి ద్వేషక రణమ్ 

వనం గన్తుం బుద్ధి ర్భృనతి చ కల తా త్సరిభవో" 

హృదిస్థః శోకాన్ని ర్న చ దహతి సంతావయతి చ. ౧౫ 

త ద్యయన్య, కృతో మయా గృహా చేవ తాభ్యో బలిః. గచ్చ; త్వ 

మపి చతువ్చ భే మాతృభ్యో బలి మువహర, 
జ ర నాన బు పదవా -నానుననినాయున కోనా ఇ 

బాల. అనలా అతత... పల వాఖాానాననానాననాగా” 

“తం పీన ఆథకాకల్యవలే౯ం = ఆ డబ్బు చలిడిహాటి శే, సృృత్వా=తలంచు 

కొని విదూవకునికి ఆన్ని టీకి ఈ పమానములు భోజనమునుం డియే గో౭చు చుండును, 

శావున ఆతండు ఆరమును చలిదిహడు అనుట. భోజనమున అన్ని మేలుములు 

ఎతెంగి చలిదియన్న ఫు హీనతను ఎటింగినవాండు గనుక ఆ యుపమొనము, 

దారిద్యం పీ పురుషస్య = దారి ద్య మేమో పురుషునికి, 

న్లో, ౧౫. చినాయాః నివాసః = చచింతకు _ దుఃఖమునకు, ఇబెట్లు దోర 

కోనా అ చెట్లు తెత్తునా అను ఆకులపాటుసన తొవలము, పరపరిభ వః = ఇతరులవలఅని 

ంరువమానము, ఆపరం వెరం = అదొక చేటు శాత వము, మి(తాణాం = సంగటి 

శాం డక, జుగుప్పా = రోల, స్వజన జ న విద్వేపకరిణహ్ = బంధువుఅయు, 

(ఇతర) జనులయు పగ కలిగించునది; వనం గ న్థుం=అడవికి పోన్సటప, బుద్ధిః 

త్రలంఫును కలుగును, భవతి చ కళ్ళశతాత్ పరిభవః = భౌర్యవలన అవమొనమును 

కలుగును, వృాదిస్థః = మనసులోనున్న; భోశాగ్నిః = శోకయాపపుటగ్ని, నచ 

రవాతి = శాల్చి (బుగ్గిచేస్సి వేయదు, సనాపయతి చ = మణి సంతా పమును, 

దుఃమిమును . కలిగించును. 

చారి[ద్యమా. ఇన్ని దోషములవ చాధలక ఏక కారణము శొవున నీను 

తేయవ కొనలే కన్నాను అనుట. శోశాగ్ని రూపకము ఆలం, 

కృెలేః మయా.., =, “నేను ఇంటిడేవకలకప ఉపహారము పట్రేతిని, పో, 

బవ పోయి అ నాలుగు దారులు కలరు చోట మాతలక బాహ్మో గదుల, స 

మాతలకవ బలిని (ఈ పహోరమును) పెట్టు. 
be 
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విదూ.__న గమిష్యామి, [౪ గమిన్సమ్. ] 

వారు___కిమర్థమ్ ? 

విదూ._యత వవం పూజ్యమానా అపి దేవతా న తే 

వప్రసీదన్ని, త తో గుణో డేవే_మ్యర్చి తేషు ? [ జదో ఏవ్యం ' 

పూాబజ్ఞన్హా వి చేవదా ఇచే వనీదంతి, తాకోగుణో ేవేసు అచ్చి'చేను. ] 

వారు..వయన్య, మా మైవమ్. గృహాస్థన్య నితో 
౭_యం నిధిః, 

న్లో, తవసా మనసా వాగ్ళి, పూజితా బలికర్ణుఖిః 

తువ్య న్ని భవినాం నిత్యం "దేవతాః కిం ఏచార్శిలే : ౧౬ 

న గమిష్యామి = “వేను పోవను, యక ఏవం పూజ్యమా నా అప్... ఏలయన 

ఇట్లు వూజింప(బడుచున్న వా రయ్యును, చేవతలు నీక (పసన్నలు కాదన్నారు. 

కత్ ,., తేషు = శావున ఏమి (పయోజనముు 'జీవరలు పూజింసంబడీన _ దేవత్లం 

గాలిచిన? మా మొ ఏవం = ఇట్లు ఇాదోయి? గృవాస్టునికి ఇది నిత్య మెన _ 

శప్పక చేయవళయు = నియళ మొన పని, నెమిత్త్కము వలి మోనందగినది శాదు, 

వేయకున్న (పళ్యే వాయము - తప్పూ _ పాపము తెచ్చును _ అనుట, 

(ావ్మ్యాదులు “సప? అనియు ఆపి” _ ఆనియు మత భేవము, 
ఇటీ వ 

(్రాహ్మీ మాయాళ్యరీ చీ వారాహీ వెప్పవీ తథా 

కామౌరీ చెవ చాముక్షూ చర్చి శే త్యష్టమౌాతరః, 

('కాహ్మీ మాహేశ్వరీ వవ కామారీ వెష్టవీ కథా 

మా హేన్టీ) చెవ వారాహీ చాముళ్ణా సప్త మాతరః, 

పదునార్దు రను నుతేమును కలదు, శక్తి చేవళలు, 

నో, ౧౬ శమినాం = వీతరాగులక్కు తపసా = (వతనియమాదుల దేని 

మును చాడ్నుటచేతను, (వాడు చేవాముతోను అనుట), మనసా = (ధ్యానాదుళ ) 

మనసుశోను  వనాగ్భిః = (జపాదులు స్తత్యాదుళయు) వాక్కు_తోను, బలి 
ఆలీ! 
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శ్చ 

త్ర ద్దచ్చ. మాతృభ్యో బలి మువహార', 

విదూ.__భోః, న గమిష్యామి. అన్యః కో ౭_పి వయుజ్య 

తామ్. మమ పున ర్బా)హ్మణన్య సే మేవ వివరీతం వరిణమలతి. 

ఆదర్శగ లేవ ఛాయా వామతో దఠ్నీణా దథీణతో వామా, అన్య 

వత స్యాం (వదోవ వేలాయా మిహ రాజమాన్లే గణికా విటా 

"శ్చేటా రాజవల్ల భా శ్చ పురుహాః నంచరస్తి, తస్మా నణ్జూక 

కమళలాఫిః = ఉపవోర నె చేద్యముతోను, నిత్యం = తప్పక (పతిదినమును, 

పూజితాః = వూబింపంబడిన, దేవతాః = దేవతలు తుష్యున్ని = సంతోషింతురు _ 

(పసన్ను ఇ౫గసధుముు, కిం విచారి తెః = ఎందులకు ఈయోాలో చనలు ౪ 

విధుల ననుష్టించి పొందు చేవ తాపరితోషము, స్వర్గ స్వారాజ్య నిక కేయ 

సాంకేములెన పారలౌకక (ఆముప్ఫిక) (శేయములం గార్చును, మునులును అట్లు 

సర్వము ఆనుష్టింతురు, అ చెందులన ఇ డెందులక అని ఈ పతర్య్కము లేల * 

తప సేతి__ఇందు ఆలంకారము అప స్పుకే(పళంసా, ఇందలీ యప చుశము 
అనీ కో 

గృవాస్థునికి నాకు నిత్య విధి ఆను (ప స్తుకేమును ఆ శ్రయించినది, 

త ద్రచ్చు... = కావున పొమ్ము__భోః న గమిష్యామి = ఓయి నీను పోను. 

అన్యః కః అపి (పయుజ్య తాం = మటణెవరినెనను పంసప్రమ్కుు మమ పునః (బావ్మా 

ఇన్య = నా కన్ననో (చావ్మాణునికి, సవల౯ాం ఏవ విపరీతం పరిణమతి = అంతయు 

వియద్ధయాపము గా ముగితరంను, ఎట్టనంగా _ ఆదళ౯ాగ తా ఛాయా ఇనవ., + = ఆద్దము 

లోనీ నీడ్ _ (పతిబింబము _ వలె, "ఏడమ కడిగాను, రడి యెడమగాను _ అగును. 

(అంతియ ఇదు అన్యత్ చ = మటోొకటియు., ఏత స్యాం (పదోవ వేలాయాం = 

ఈ సంచె-చీకటి వేళలో, ఇవా రాజమాగేజూ = ఇక గాడ "పెద్దబాటలో, గణి ్ళాః = 

బోగముసానులు విటాః = (వారిని వెదపకొని వెంబడించు విలానిగాం[డు, 

జోటాః = వారి నౌకరులు, రాజవల్లభాొః పురుషాః చ = రాజునవ (పియూలెన 

మనుష్యులు, సఖ్బ్బర న్సి = లిరుగుదురు _ ఇడి చాటి పాలవండు అను రాజుపాఖ 

నలో ఉజ్జయిని స్ధ్తి గతి _ అని ఊహీంపందగును, తస్మాత్ = అందువలన, మాక 
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లుభ్ధన్య కాలనర్పన్య మూమిక ఇ వాభిముఖావతితో వధ్య ఇదానీం 

భవిహ్యోమి. త్వ మిహ ఉవవిష్షః క్రిం కరిష్యసి ! 

[భో ణ గమిస్సం, అజణ్ఞో కో వి వడిజ్ఞోఅదు. మమ ఈణ 

బహ్మణన్స సవ్వం జ్య వివరీదం వదిణవుది.  అదంనగ దా విఅ ఛాక 

వావమాదో దక్టి ణా దక్టి ణాదో వామా. అక్షం అ. వచాఏ పదోన 

వేలావ ఇధ రాఅమగ్గ గణిఆ విడా చేడా రాఅవల్లహో అ పురిసా 

సంచరన్తి. త మండూఅలుబ్దస్స కాలనవ్చన్న మూసిట =విఅ హి 

ముహావడిదో వజ్ష్ దాణిం భవిన్పమ్. తుమం ఇవ ఉవవిట్టో కిం 

కరిన్పసి.] 

ఇచారు....భ వతు, తిష్ట తావత్ , అహం సమాధి నిర్వర్హ 

యామి, 

లుబ్బప్య కాలసప౯జ స్య = కప్పలవ అఆసగొని (కను పెట్టుకొ సృయున్న నల్ల(తొచు 

నక్కు మూషిక ఇవ = ఎలుకవలె అభిముఖు ఆపతికః = ఎదుటపడినవాండనె, 

వధ్యః ఇదానీం భవిహ్యామి = ఇపుడు చంపంయడువా(డను కాంగలను. అది నా 

భయము ల్వేం ఇవా ఉపవిప్ల! క్రేం కరిష్యని = నీను ఇక్కద కూర్చుండి ఏమి 

సేయుదువు! _ నీవే పోరాదా అనుట, ఈ సర్వ శాలమీ(తేమును ఇట్లు చారుద తనికి 

ఎదురుపలుకు చున్నాడు _ ఐనను అతని పీటీకితనము చారుడ తునికి పరిచిత మే 

శానోపును. కావున నే కోపపడక _ భవతు _ సే కానీలే, రవంత ఉండు, లే. 

సమౌధిం నివజాతజాయామి = ధ్యానమును చేయుచున్నాను, ముగియనీ, నిటః _ 

శామశ నిక ₹ాకోవిద॥, వేశ్యాశాముకో విట, చేటః _ సన్థానకుళ అః - (ాముకు 

లను) హర్చువాండు _ రాజవల్లభు(డు _ రాష్ట్రియుం బోని వాండు_ర *ప్లీరియు (డు - 

రాజా బావమలఅి(ది _ భార్యకు తటుచుగా అవరవర్దు(డు తమ్ముడు _ విదూపుకని 

యీభెషితముచే ఒక విభముగా వసంతి సేనావిట చేట శ శారుల (ప వేళము నూచింప। 

బడినది. “నానూ చిక స్య పాతస్య (పవేళః” అని కాస్త్రము, శ కార పూయ _ 

భాషిత్వాత్ _ ఛళారో రాష్ట్ర్యయః స్మృతః _ రాష్ట్రియుని మాటలలో ఎక్కువ 

“ కకారములు ఉన్నందున వానిని శ కారుండని యందురు, (పకరణమున శళారు(డు, 

కుట్టిని, చీటి, ధర్మశాస్త్ర, బహి వ్క_ త్రులును, విట చేటాగులు మెండుకొ ౦దు క, 
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రచే రనుగమ్యుమానా వనన్న సేనా ] 
చా 

న్లో కిం త్వం భయేన వరినర్శిత సౌకుమా ర్యా 

నృత్య వయో? విశడా చరణా శ్నీవస్హీ 

ఉద్విగ్న చళఖ్బుల క్టాయ. విన్నష్ట్య దృష్టి 

ర్వా కాధానుసాగ చకితా హారి ణీన యాసి, ౧౭ 

శ కారః___లిష్ట వనన్నసేని శే, తిష్ట, [ చిట్ట వనన్త శేణివ, చిట్ట, ] 
ల అనీ © © ఆలె (0) 

తిస్ట వసంతే సేనే= నీలు, వసంఠ సేనా 

శో ౧౭. కిం= ఏల, ర్వం = నీవు వ్యా ధానుసార చకితా = జేంట 

గాడు వెంట తేబుముటచే భయపడివు వారిణీ ఇవ = లేడీవలె, పరివతికాత 

హనమౌర్యా = తొలగిపోయిన మౌార్హకము - ఇట్లు వడివడి నడకకును పరువునకును 

తాళ లేనిది _ కలదానవె, నృత్త (పయోగ విశదా = ఆట ఆడుటలో _, అడుగు 

వేయుటలో _ ఆంద మైన _ అప్పటి యందము తోంచునట్లు గా, చరణా = పాదము 
అను శ్రీపనీ = వినురుగా వేయు చున్నదానవె, ఉద్విగ్న. .. దృష్టిః = బెదరి 

అటే వూ ఉం 

లోలములె న కడకండ్లం బలఫు చూసుక లదానవె, యానీ = ఫోవుచున్నావు * 

బోయ వెంటంబడిన లేడివలె పరువెత్తుచున్నా వే, ఎందులనవ * సీ ఫొవ 

మౌర్యము తొఅయగిపోవుచున్నది, పాదములు ఆటలో అడుగు వేసినట్లు అందగించు 

చున్నవి. చూపులు భయలోలములె కడక ండ్డం బర ఫుచున్నవి. ఇదంతయుం 

గూడ నీపై మరులుగొన్న నాక అందముగా నే ఉన్నవి, అట్లు విసవిస పోెనీల ౪ 

* గీవాభ జ్లాఖి రామం ముహు గరనుపతతి స్యన్ద నే బద్ధద్భృష్టిః” _ అన్న భయ 

తరళదృష్టి _ స్మారిత మగు చున్నది, చకిత వారిణీవ _ ఉ ఫమ 

వసన్న సేనికే _ అని ౪శారుండు సుకమౌరముగా సంబోధింఛుచున్నా డు, 

MR —6 



సు |వనీద న మరివ్యసి 

కామేన దవ్యా తే ఖలు మే హృదయం తవస్వి 

అక్టార రాశి వతితా మివ మాంసఖణ్ణమ్. ౧౮ 

[ కం యాశి ధావళి వలాఅళి వక్రల స్పై 

వాకళూ వలీద ణ మలిస్సశి చిట్ట దావ 

కామేణదజదిపహు మే పాడే తనవశ్శీ షా | 

అజ్షాల లాశివడి బే విఅ మంశఖత్లై, ] 

శో ౧౮, వాసు = పీలా కిం = ఎందుకే, ప్రస్థల స్త్ర = తొటుపడు 

చున్న దానచె, యానీ ధావనీ పలాయసి = పోవుచున్నావు పరువువాటు చున్నావు * 

(ప్రసీద = మన్నింపవే అనుగ హింపజే, న మరిష్యనీ = చావువలే వే _ నిన్ను నే 

నేమియు చేయ నే చంపనే, తిష్ట తావత్ = నిలువవే, తపస్వి _ పాపము జాలి 

గొన(దగినచి, మే హృదయం = నామనసు, అజ్జార రాశి పతితం మౌంసఖణ్ణం 

ఇవ = నిప్పుల మొతమున పడ ఎఅచిముక్క_వలె, కామేన = మదనుని చేత, 
అటి cs 

దవ్యా లే ఖలు = కాల్చి వేయ(బడు చున్నది కదే, 

శ కారుడు రన యనురాగము అయోగ తాపము ఈట్రిపడునట్లు మాట లాడు 

చున్నాడు _ బతిమౌలుకొనుచు న్నాండు _ బతిమాలుకొ నునట్లు _ ఓపిల్లా, ఎందుే 

అతో (ట్రుపాటు, ఆపరువు? చామి(ద ప్రీతి వహింపవే. నిన్ను నీను చంపే, 
రవంత నిలువవే, నామనసుమోంద జాలిపడ వే, ఆది నిప్పులలో పడిన యొజచి 

ముక్కు_వలె ఈశాముని చేత మాడ్చి వేయంబడుచున్న దే, 

మౌం సఖడ్జం ఇవ _ అనుటచే ఉపమ, 

శళారుండు ఇట్రిమాటల వాం డగునని అశ్నణాయు, ___ 

ఆపాథ౯ మృకమం వ్యథ కాం పునరుక్షం వాతోపమమ్ 

లోక న్యాయ విరుదం చ కళారవచనం విదుః 
థి 

ఆగమ లిబ్ఞ విపీనం చేశ శాల న్యాయ లోక విపరీత మ్ 

వ్య ఇకా శాశల౯ా మపాథజళ౯ం భవతి హి వచనం శశార స్య, 
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చేటః...అశ్యే, తిష్ట, తిష్ట, ( అజ్ఞశే, చిట్ట, చిట్ట, ] 

కో. ఉత్తాసితా గచ్చ న్యన్నికా నమ 

నంపూర్మవ కేవ వ [గ్రీష్టమయూరీ, 

అవవల్లతి స్వామి భట్టారకో మమ 

వచే గతః కుక్కుట శాబక ఇన, ౧౧౫ 

[ ఉత్తాశి తా గచ్చశి అనికా మే 

శం పులి వచ్చా విఆ గిన మోరీ 

ఓవగ్గదీ శొమిఅ భశ శే మ 

వళ్లే గే కక్కు డ శావ శే వ్వా. ] 

దాం ల తా ర 
ద న. ద wr 

అజం నతన ాలాలతానా. 

ఆజ్హుకే = ఆశ్యే = అమ్మా, తిష్ట = నిలు చేటుండు చారి నౌకరు శావున 

సళొరవముగా పలుక చున్నాండు, ఆర్యా = అమ్మా ఆని. వాని పని ఇామిచీ 

సంధానము గదా, అత్సిశా _ అనియు, పొ. = అక్కా; సీ చదజాతులకు బోగము 

వారితో ఐట్లు బంధు వ్యవహారము వాడుక, 

న్లో, OF. సంపూణజ౯ా పీఇర్ళా (పా, పుచ్చా) = నిండారిన పింఛము గల 

(గ్రీష్మ మయూరీ ఇవ = ఎండళాలఫు నెమలివలె, ఉత్తాాసితా = బెదరి, మమ 

అన్ని కాట్ = నా 'సమాపమునుండి, గ చని = పోయెదవు; _ అట్టి "నమలి (గీష్మమున 

ఎట్హని వూవు చివురుం గాంచియు దావాగ్ని యని బెదరి పోవునట్లు, నీవును 

సింగారముతో నిండినదాన వై వొంగ యని భయముచే, నీమీద మరులుగొన్న 

వాని నే నాసామిని చూచి పరువెత్తు చున్నావు - మను స్వామి భట్టారక ః = నాదొర్క 

వచే గతః = అడవిలోకి పోయిన, పక్క_టకాబక ఇవ = క్రోడిపిల్లవలె, ఆపవల్ల తి = 

ఎగరుచు దుముకచు ఉఊన్నాండు _ నీమీ ది మరులుచే నిన్నుం గలసికొనుటకు, 

శేటునికి తగిన భావములు ఉపమొనములు _ హీనమెనవి అనుట _ వానికి 

లోంచును, కవియు చితజ్ఞ త, తళతళని నగలతో పళపళని -వీరతో నించార 

పురి విప్పూకొన్న మవేసంగి నెమలివలె మటింఠ భయపడి పోయెదవు, నీకోసము 

శాసామి _ రాష్ట్ర్రాయుండు _ అదవికోడిపిల్లవ లె గునగున ఎగురుచును దూంకచును 

ఉన్నా ౧డమ్మా. 

మయూరీ ఇవ పటుట కాబక ఇవ___ఉ పను. 
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న్లో, కింయాసి బాలకద ళీవ వికమ్పమానా 

రకాంశుకం వవనలోలదశం వహాస్త్రీ 

రక్రోత్సల (వకర కుట్టల ముత్చృజన్తీ 

ట్్కెా ర్భనఃశిలగు హేవ విదార్యమాణా. 50 

శశారః__లిస్ట్ర, ననన్న సేన్సే తిష్ట, ( చిట్ట, వనన్న సేనే, చిట్ట, | 
లా... శారా వాయు అకాల న వు త బాల నా న. 

ళో, ౨౦, చాలకదళీవ = జింకపీలవలె, వికమృమౌొనా = వణంపచున్న 
mm య 

దానవ, పవన లోల దళం = గాలికి కదలాడుచున్న చెజంగు గల, రకాల 

శుకం = ఎజి పటు-బీరను, వవానీ = తాల్చినదానవై, రకోత్సల(పకర కట్మలం = 
జ టబ - a కూ 

ఎజ్జక లువ గుంపు మొగ్గలను, ఉఊత్సృబజన్నీ = వెలికి జార్భు(చల్లుచున్న దాన వై, 

యానీ కిం = ఏల పోవుచున్నావుకి నీ నడకకు కొప్పునుండి ఆమొగ లురాలుట 

ఎట్టున్న దచనలగా, ట జ్కైః = ఉలులతో, వీ దీర్యమాణా = శుల్చయడుచున్న _ 

చీఠలొట్టబడుచున్న; నునః శిల గుహా ఇవ = ఎజ్జుజాతి కొండ గువావలె ఎల్లి 

గలువ మొగ్గ అ పిండు రాలుట, రకాంకుకము గాలికి అఆడుట _ ఊలుల దెబ్బలకు 

ఆయెజ్హ బండనుండి తునుకలు ఎగరున ట్లున్నది అనుట _ అప్పు జే చీలి ఎగురువానికి 

కాంచీ రళువ ఎకువ. 

పోవుచున్నా వేమమ్మా, జింకపిలవలె, వణయచున్నావు, నీయెజు చీర 
య్ ఇత 

వంగ "గాలికి ఆడుచున్న ది, కొప్పునుండి ఎఆఅగలువ మొగ్గల వీండు రాలు 
లి 

చున్నది, ఆ యొజ్ఞశాంతియు ఈ యొల్దకాంతియు, టంకముతో చీలంగొట్టయిడు 

మణినీఅ సహా సెళ్ళలవలె నిగనిగ లాడుచున్న ది. సీ యా గమనము పమాదొరకు 

మణియు వెలి యె తీ ంచుచున్న ది, 
అ ఇదీ 

చోలకదళీ ఇవు మనః శిల గువ్వా ఇవ _ ఉపమలు, 

నిలువ వే వసంత సేనిశా నిలు, 
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న్లో, మమ మదన మన నున్న్రథం వర్ణయ న్నీ 

నిశి చ కయ మమ నిదా “మాశ్నీవ స్కీ 

(వసరతి భయభీ తా (వస్ట్రలన్ని స్థ స్తలస్కీ 

మమ వశ మనుయే శా లవణ స్వేన కుస్తీ, ౨౧ 

[మమ మఅణ మణబ్లం మమ్ముథం వడ్డఅ న్నీ 

ణశి అ శఅణశీ మే ణిద్దఅం ఆక్ట్రివ స్తీ 
వకలళి భఅభీదా వక్థృల స్తీ ఖలన్నీ 

మమ వశ మణుజాదా లావణ శ్నేవ కుస్తీ, ] 
వీటః..._నన నృసేనే, 

నో కిం త్యంవ వదె రమ వచాని విశేమయన్వీ 

వ్యా లీవ యాసీ వత ష్ట్ర భయాభిభూ తా 
లాం 

క. ద. లలు... డా. కాటమ! పదక. ర. కాను తట. 

నో, ౨౧, మము = నాకు, మదనం ఆనజ్ఞం మన్మథ ౦ = ఇట్లు అభ జా 

ఛేదమున జ్ఞానము తాత్పర్యము. లేక యే పశ్యాయముఅం బలుకట శశార భాషిత 

ముల 1పకారమా, వధకాయన్ని = కా మోద్దీపనము జశేయుచున్న దానన, నికి = 

రాత్రియందు, శయనే = పడుకలో, మే = "నాకు, నిదాం ఆకీ ఏ స్తీ చ = 

నిదను తొలంగించుచున్నదానవును ఐ, జూగరము చేయించుచున్న దానవె, అట్లు 

"జీను మరులుకొనియుండ గా. భయభీతా=నీవృు భయముగొని, (పస్థలన్నీ సలన్నీ= 

మరల పర్యాయపదములు _ తొ(టుపడుచు, (పసరసీ జా పరు వెళ్తు చున్నావు, 

రావణస్య = రావణుని కి, కన్నీ ఇవ = కంతివలెె మమ = నాకు. వశం ఊప 

యాతా = వసమెలివి, నిన్ను నేను వదలనులే, ఈ భాషితీమున నిరర్భక పునరు క్ల 

లును హాతోపమయు _ రావణు. జెక్కడ కంతి యెక్కడ! _ స్రరాణావిరుదము, 

నాకు కా మోద్దీపనము జూగరము కోలిగించుచున్నాను. నటీ భయపడి తొటు 

పడుచు పరు చేతు చున్నా వు, రావణునికి వంచివలె చావ దొరకినావులే, ఇంక 
ఆటల 

నెక్కు_డికి పో౭_గలవు * నై 

నో, ౨౨, వరశగాతి = ఓనుందర్వీ పతగేన్త భ యాభిభూతా = గరు 

త్మంతునివలన భయము చే చెకొ నయుడిన, వ్యాళీ ఇవ = నాగి _ పామువటి, పయః = 

(నీ) ఆడుగులతో), మమ పదాని = నాయడుగులను, విశేషమయన్నీ = మించుచున్న 

చానవే _ ఆంకవడిగా, నాథ దొరకఫపండ, త్వం యాని కిం = నీవు పరువె త్తైదవు 
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"వేగా దహాం (వవినృతః వవనం న రున్గ్యాం 

త్య న్నిగ హే తు వరగాతి న చే [(వయత్నః, 99 

శశకారః...భావ, భావ, [ భావే, భావే, ] 

న్లో, వపా నాణక మోవ్.కా మక రికా 

ఏఅలెనీ? అవాం= నేను వేగాల్ = వేగమువలన్క (పవిసృతః = | ప్రసరిం చినవా 

డను అనుట _స్క పవనం = గాలిని న రుస్గ్యాం = అడ్డగింప _ పట్ట _ లేనా? (పా, 

నిరుశ్చ్యాం = అడ్డగింతును,) తు= కాని, త్వన్ని(గ హే = నిన్ను పట్టుకొ నుటయందు, 

న మే (ఫయర్నః = నా (పయత్నేము లేదు నేను నిన్ను బలవంతముగా పట్టుకొన( 

నోర లేదు _ నీవై చిక్కవలె' నని చాయాస, 

గరుడునికి కంట బడి భయము గొని పజచు పామువల్సె నీను వడిగా 

నడచుచున్నను, నాకన్న వడిగానడచుచు పోయెద చేమిక చీను పట్టుకొన 

వలయువన్న నీ వెంత* వేగమున గాలిని సయితము మించుదునే, నీవే “దొరక 

వలయు నని నాయాస, విటుని రనికో క్తి, 

వ్యాభీవ... ఉపమా, 

బీగా దహం (పవిస్ఫకః పవనం నిరన్ధ్వామ్ _ ఆతిళయో క్షి, గాలిని నికో 

ఢింపలేకన్నను నిరోధింతు ననుట చేత, 

ఛావ= భావ, రవంత తనక౦ం కు గోప్పచానిని ఫావ అనుట పండితు(డా _ 

అన్నట్టు. ఐనను ఫావ అని యనుట చాగకోము, మర్యాద. విటుడు శళారు(డు, 

ఇరువురును కూడి వసంతసేన వెంట బడుట కుక్కలు కుక్కు... వెంట పడినట్లు రసా 

భాస మగును, అట్లు వానిం గలుఫుకొని పలుకుచున్నా డు శళారుండు. 

వో, ౨౫, ఏతాని = ఇవిగో, ఆస్యాః = దీనికి మయా = నాచేత, దశ 

నామొని = పది పేరులు, కృతాని = పెట్టంబడీనవి _ అద్యాపీ = ఇప్పటికిని, మాం న 

ఇచ్చతి = నన్ను ఒల్లపన్న దే! “జేరు ఏమనంగా _ నాణక మోపి. = వెండి బంగారు 

వాకెముల _ ధనము _ మో సము చేయునట్టిది, దోచునట్టిది, శామకళికా = మదనుని 

కొరడా, ఎంత ధనమునెన హరించు కాముని కొరడా ఆని _ కొరడా ఆడింప6ంగా 

బొజుంగులు ఆదరి వసమె ఎం తేని ధనమిత్తురు, శాంతితో దానిని మించినట్టిది _ 

అనుట _ కొరణాతోనుంబో లె శాముండు దీనిం (బయోగించి ధనికుల వశపణుచు 

కొనును, కొరడాఅనుట చే జవ్వాడు నడుముతో తన్వంగ గా ఉండుట సూ చిర్ ము, 
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మ'త్యాశి కా లాసికా 

నిమ్నునానా కులనాళికా అవశికా 

కామన్య మఖ్టూపీ. కా 

ఏపా వేశవధూః ను వేశనిలయా 

వేశాజ్జనా వేశికా 

వఈా న్యస్యా దశ నామకాని మయా 

కృతా న్య ద్యాపి మాం నేచ్చతి, 23 

[ఏళా నాణకమూశికా మకపి "కా 

మచ్చాశి కా లాశి కా 

ణక శా కులణాశి కా అవళికా 

కామస్స మళీళ కా 

వశా వేశవహూ సువేశణిలఆ 

వేశజ్ఞణా -వేశిఆ 

లి చాశాలు తం. లకక నాపని... కు 

మత్స్య్యాశికా = చేపలు లీనునద్కి తన కీష్ట మెనచానిం దినునది తనక (పియురాలు 
శశారునికి చేపలు ఇష్టము, లాసిశా = అటక తె, నిమ్నునాసా = కుంగిన ముక్కు 

గలది, ముక్కు_నకు ఉన్నతియే యంద మెనను శశారుని మోటుమాటలలో అది 

దోషుము-గాదు. “నిమ్నాశా” అనియు ఛా యాపాఠము _ నీచమెన _ నీచులమి (ద _ 
కేవలధనార్థమెన _ ఆళ గలది అనుట మేలు, వలనాశిళా = థలఅమును నాశము 

శేయునది, అవళిశా = ఎవరికిని వళపడనిడి, కామస్య మష్టూషి శా = శాముని 

సె క్ర. బరణి _ కాముండు తనవి అన్నియు ఇందు ఉం౦ంచుకొనును _ మరులునొల్బు 

సోమ్మగియంతే యు అనుట, వేళవధూః = బోనగముపిల్ల, ను జేశనిలయా = బోగము 

వారి వీధిలో ఉండునది _ కాదా_ మంచి వేనమునవన ఆందమునకు సాన-మెనది, 
చేశాజ్జనా వేశా = శళారుని పర్యాయపదాలు, ఇవి పది దీని పేర్లు, ఇట్లు ముద్దు 

ముద్దు గా పీలిచినను దొరకథన్న టే! దశ నామసో తము చేనినను (ప్రసన్న శాకున్న దే, 

నీను దీనికి పది "పేర్లు పెట్టి పీలిచినను, సో త పారాయణము వేసినను, ఇది న 

న్న్నాల్లవన్న టే! 
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చేశే శే పాశ ఇావముశే మమ కలే 

అజావి మం ణిచ్చది. ] 
డ్ర 

విట? 

శ్లో, (వసరసి భయవిక్షవా కిమర్థం, 
(వచలిత కుణ్ణాల ఘృష్ట గణ పారా 

విటజననఖ ఘట్టి లేవ వీణా 

జలధర గర్జిత భీత సార నీవ. ౨ 

“ఎం కళిశా == చృశిశె ఆం రాశి కోం వృత్త వను పాస - కబాలం కారము, 

కామస్య ముష్టి శా = ఇందు పరిణామము _ అఅంకారము. (పక్ళత ము వసంత సే 

కాముని “పటుగా పరిణమించి అన్వయము బొందుట చేశ, పరిణామః కకక 
లు 

ద్విషయిీ విషయార్మనా ! 

శో, ౨౮, భయ విక్షచా = భయముచే (ఇట్లు) నిలుక డలేనిదానవె _ 

కీపనిదానివె _ అనుట, విటజన నఖ ఘట్టితా వీణా ఇవ = విటజనుల నోళ్ళతో 

గటి గా మిటంబడివ వీణవలె, (పచలితకణల,.. = కదలుచున్న కొమ్ముల చే ఒరయC 
బ 2 

బడిన చెక్కిళ్ళ పక గాలా గలదాన వె, జలధర... సారసీ ఇవ = ఉలుమునకు బెద 

రిన వాంసీవ లె కేమథ౯ాం 'ప్రసరని = ఏల పరు వె త్తుదువు * 

ఎందుకే నీప భయము పరు వెత్తుదువు. కమ్మలు చెక్కి శ్లను ఒరనీకొను 

చున్నవి. విటులు గోట మోటిన వీణెవలె నున్నావు, ఈటుముకు ఉలికిన హంస 

వలె పజుచుచున్నావు! 

వీణా ఇవ__ఉపమ, సారనీ_అనంగా ఇట 'బెస్టరు శాదు. బెగ్గురు. ఇంచు 

మించుగా కొం“ జాతిడే, బలాకంబోనిదే, దానికి ఉజుము, మేఘధథధ్వని ఇం-పెనది _ 

గర్భం బలాశా దధ లేబ్బయోశాత్ _ ఇతి కర్లోదయే, ఆది మేఘాేదయమున, 

దాన నే గర్భృముం దాల్బును. ఉటుము హంనీకి ఆలుక కలిగించును, సారస 

మనంగా వాంసయు, చూ, మేఘ. సంజీవని, ₹-89. 

“ చాబ్దః సారసో వాంసః ఇతి శచ్చార్ల జే 

నుతీయు నడక | పస్తావమగుట చేతను, వాంసయాన అని, కడా కవులమాట, 
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నే కారణ 

న్లో, రుుణ్యజ్బృణమితి బహుభూషణ తు మిళం 

కిం [దావ దీవ వలాయసే రామభీతా 

ఏవ హారామి నహ సేతి యథా హనూమా 

న్విశ్వావసో ర్భగిసీమివ తాం సుభ డామ్, ot 

[(యుణజ్జణ నృ బహుభూవణ శద్ద మిశ్శం 

కిం దోవదీ విఅ వలాఅసి లామభీదా 

వశే హలామి శహాశ ది జధా హణూమే 

విశ్ళావశుశ్ళ బహిణీం వీఅతం శుభద్దమ్, ] 

శోటః_ 

న్లో, రమయ చ రాజవల భం తతః 
c౧ రం 

నో ౨౫, రుణర్టు ణాయమౌన బహుభూ పణ శబ్బమి కం = జణజణ యని 

'మొరయు పెక్కు నగల శబ్లముగల యట్లు గా, రామళీ తౌ = రాముని వలన భయ 

పడిన, (జౌవదీ ఇవ = (దౌపదివలె పలాయసే కిం= పరువెతెదవు ఎంగులకే * 
ద 

హనూమోౌకా = వానుమంతు(డు, విళ్యావసోః భగినీం తాం సుభ్మదాం ఇవ యథా 

(వునరు క్షి = విశ్వావసుని చెల్లెలిని అసుభదంబో లె, సవాసా ఇతి = తటాలున 
న య 

ఒడినీకొని, ఏవ హూరామి = ఇదిగో కొనిపోయెదను, 

ని వడికి సామ్ములు మఠింత జణజణ (మోంగలగా _ పరువెత్తుచున్నావు ! 

ఇంకను నేను తాళను, ఒడిసీ నిన్ను బలాత్కారముగా కొనిపోయెదను, 

ఇట శశారుని భాషితమున "పెలుగా వ్యావాతి, విరుద్ధములై న వొటలు 

(ప్రయు కములు, దుశ్శాసనభీత (జైపది, రామభీక కాదు, ఆశే సుభ దను 

హరిం చిన వాడు అర్జునుండు, వానుమంతుండు శాండు, సుభ ద కృష్ణ భగిని, 

విశ్వావసునికి కాదు , ఇతి నిరథకాకము ఇవ యథా పర్యాయములు కావున 

ఫునరు కి, శోశారుడు బడాయిగా ఫురాణకాల కేపము జేయువా(డు, 

వో, ౨౬, _రాజవల్లభం చ = రాజునవ (పియు.దైన ఈళశకారుని సికేమా, 

రమయ = సంతోష పెట్టుము, వానిని రతిం జేల్చుము, తత; = ఆంకట, దానివలన 

MR -- 7 

_ టాం ఆసా పా డాం జ. ా 
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ఖాదివ్యసి మత్స్యమాంసకమ్ - 

వ ఆాభ్యాం మత్స మాం సాభ్యాం 

శ్యానో మృతకం న సేవన్తే, ౨౬ 

[ లామేహి అ లాణవల్లహాం తో 

కాదిశి మచ్నమంశకమ్ 

వ్ జేపాం మళ్ళమంశ శేహిం 

శుణఆ మలఅం ణశేవన్ని, ] 

విటః._భవతి వనన్త్నసేనే 

న్లో కిం త్వం కటీతటని వేశిత ముద్వహాన్నీ 

తారావిచి తరుచిరం రశనా కలావమ్ 
వడ్తేణ నిర్భధిత చూర్ణ మనఃతి లేన 

(వాడు పెట్టంగలవానిని వానితో చే మత్సమొంసకం = చేపలను. వెఆచిని, 
ఖాదిష్యని = తినంగలవు. _ ఆవి దండిగా దొరకవు, ఇవి లమ్య పెట(దగనిని, 

కోరందగనివి శావునుమా, ఏళా భ్యాం మత్స గమాంసాఖ్యాం = ఈ చేంపల చేతను 
మాంసముచేతను _ వానిని మరగి _ కఘునళాః = కుక్కలు, మృళకం = బు (గును, 

న సేవే = దినవు. అవి పీనులపక న్న రుచి _ ఆనుట, + 

ఈయనతో రమింపవమ్మా, ఈయన రాజునకు (పియుండు, గొప్పవాండు _ 

నీక దండిగా చేపలు మౌంనము తినుటవ పెటంగలండు, తినుదువుశాని. చేటునికిం 
౬ 

దగిన యుపమలును విషయములును ఈ భాషితమున, 

నో, ౨౭. కదడికఠకట నివేశనం = నితంబమున ఉఊంపంబుడిను తెరా విచిత 

రుచిరం = ము త్తెములు _ నానారత్నములు తొపినందువన పలురంగులతో సౌ బగారయ 

చున్న, రశ నాకలాపమ్ = పెక్కు పేటల (= కలాప) మొలనూలు, ఉూద్వవాన్నీ = 
ధరిం చినదాన వై, నిమబాథధిక చూణ౯ా మనః శిలేన = మెత్తగా నూటీన (చూర్ష = ) 
పరిమళ్ (ద్రవ్యములు కలిపిన మనఃశిల పామిన, వ న్తేేణ= వెంగములో_నీ'విటు (తిప్పు 
కొన్న మొగము మోప ఆగపడుచున్నదిలే, అనుట, తిస్తా = బెదరుకొన్నదాన వే 



(వథ మో2ఒజ్క- ధ్] 

(తే స్తాద్భుతం నగర-దెనతవ (తేయాసి, ౨ ౭ 

| న -కార 3. 

3 అస్నాభి శ్చ మభిసార్యమాణా 

వనే నగా లీవ కక్కు రె_ః 

వలాయ సే థీ ఘం త్వరితం న వేగం 

నవృ నం మమ హృదయం వార స్తీ, ౨౮ 

[ అ మ్మైహి చణం అహి కొలిల సీ పా ణి వాని 
వశే శిఆలీ విఅ కుష్క_ లేహీం 

వలాళి శిగ0 తులిదం శ వేం 
యం a) 

శ వేళ్ణాణం మే హాలలఅం హాలన్తీ, ] 

me ఇలోటెపననాతాననతిననాలా-గాడాడ నాలు వానాంలాలా ల. వావానా rr అం వా తాన వ వా బు వులు a] మ ల దాసులు 

నగర వత వత్ = (ఈజ్ఞయినీ) నగరచేవతవో లె, (ప్రయాసి=పోవుచున్నావు, దేవత 
కను మొ గానికి జేగురు పాముదుదు, అద్భుతమ్ = ఆశ్చర్యము! _ చవత యనుట 

జేతను ఆళ్చర్యమనుట చేక ను, ఆరూపము _ అందము _ సొటిీ లేనిది ఆని భావము, 

ఒక్కొ. క్కొ_తూటి ఆసింగారములోని యొక్కొక్క_దానిని పరికించి యెంచు 

కొని వర్ణించుదు తేన (పణయమును వెలిపుచ్చుచున్నాండు. ఈతూటి మొలనూలును, 

ఎట్టివూత _ పత్తాాల _ తోడి వెంగమును, దేవతవలె ఉన్నది ఆయందము, 
జీన 

నగరచజెవతవర్ _ ఉపను 

శ్లో, ౨౮, వనే = అడవిలో, వవ్క_రః= వక్కాలచేత, శృ(స్ఫ్ర)గాలీ 
ఇవ = ఆడునక్కు_వలె, అస్మాఫిః = నా(మాచేత, దణ్ణం = బిట్టు; అఫిసార్వమా ణా = 

సీఠట్లు _ నీ వెంట _ అనుసరింప(బడుచున్న దాన వె, సవృన్న నం = తొెడిమతోకూడ _ 

వయో కూడ, మమ హృదయం = నామనసును, వారనీ = ఒడిని దొంగిలుకొ నుచు, 

శీఘం సజేగం త్వరితం = వడివడిగా _ ఆనావక్యక పు పర్యాయపద ములు శ్లశార 

సులథములు, పలాయసే = పరు వెత్తుచున్నా వే | 

నా హృదయమును (నీమా6ద నురులుకో న్న దానిని) జీరూద వొంగిలించు 

కొని, నాప్ చిక్కక పరువెత్తుచున్నా వే! 
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వక, వరభృతిశే వరభృతిశే, 

[ వల్లవఆ, వల్లవళ, వరహుదివ, వరహుదిఏ J 

శ్రకారః.__( నథయమ్ ) భావ భావ, మనుప్యా మనుష్యాః, 

[భావే భా వే, మణున్నే మణున్నే, ] 

విటః._న భేతవ్యం, న భేతవ్యమ్, 

వన.___మాధవిశే, మాధవిశే, [మాహావివ, మాహావిన ] 

విటః.( నహోానమ్ ) మూర్ట్స్, వరిజనో ఒ౬ఒన్విమ్య లే, 

వక్క ౨: సృశాలీవ _ నీచోపను, ఆలం, నక్కా కక్కాం బోలినది, ఆడు 

వక్కాభమచేతనో నక్కయైన నేమి మనజాతింబోనిబేలే అనియో డాని వంట. 

బడిన వకవ లె _ నాచేత అనుట, ఇట్టి విజాతి (పణ మును జంతువులలో 

నుండును, శోశారునికి తగిన నీచోపమ, 

పల్లవవండు _ వసంత్ సేన వేటుండు, పరభృతిక ఒక చేట మాధవిక మజ 

యొక చేటి _ ఈపరిజన మంతయు చీకటిలో తనతో తోడుగా వచ్చుచుండిన వారు, 

ఈపరువులలో తప్పీపోయినారు. వారు కూడ నే ఉన్నారని వసంత సేన తలంపు, 

పిలుపున పలుకనందున ఎవరును లేరు తోడు ఆని భయపడుచున్నది, -ీకటిలో 

వారు ఎట్లు తప్పిపోయినారో, 

భావ భావ మను ప్యాః మనుష్యాః _ భావ, భావ, మౌనుసులు మానుసులు _ 

ఎవరో మనుష్యులు ఉన్నట్లు లున్నది, భయమగుచున్న దే _ ఆని _ వట్టి వీటికి వాండు 

మనుష్యమొశ్రుని కే భయపడున ట్లున్నది. ఒంటిపాటున చిక్కి నదని తీటుముటయు 

మానుసులు చూచుచున్నారన్న భయపడుటయు, న భేతవ్యమ్ = భయపడవలదు, 

సవాసమ్ = నవ్వుతో _ వాని యా పిణీకితనమునకు వీనికి నవ్వు, వీని కన్నులపాటి 

వాని కన్నులు చూడలేవా* ఏ మేని కంటిజబ్బాకి మూఖ౯ = తెలివి లేనివా6ండ, 

పరిజనః అన్విమ్య లే _ పరిజనము _ సేవకులు, వేటి, చేటుండు _ ఆట్లివారు, వెదక బడు 

చున్నారు _ మజెవ్య్వరో మనుష్యులు శారు, 



వథమోఒబ్య-£ ఫ్ట్తె 

శ-కార8...._భోౌవ, భావ, న్ర్రీయ మ న్యేషయతి ! [ భావే, 

భా వే, ఇష్టిఆం అ్ల్చేశది ? ] 

టః...అధ కిమ్, 

శకార _(స్రీణాం శతం మారయామి, శూరో 2_సహామ్. 

[ కరణం శదం మాలేమి, ఘూలే హహ, ] 

వనన్న---( శూన్య మవలోక్య ) పహాధిక్, పాధిక్, కథం! 

వరిజనో 2పీ వర్ని భః. అత ము యాత్మా స్వయ మేవ రవీ,.తవ్యః. 

[ హారీ, హద్దీ, కథం పరిఅణో వి పరిబృట్టో, వళ్ధి మవ అప్పా 

శే అం జవ రక్ట్రిదవో. ] 

విటః___అన్వివ్య తామ్, అన్విష్య తామ్, 

శకారః.___వనన్నసేనిశే విలవ విలన, వరభృుతికాం వా 
రా వా దర. రు. కా. నానా బజన జలం. నాడుల లాయ ద. ఆగత వారా కలలా భడనానానతతట్రాతగగాలలుల భామల గక 

ఒస్త్రీయం ఆశ్వేవయతి = సని చెదకచున్నదా 1 అథ కిం = అవును ఈ 

మాటల ము తేమునకు ఆది అరము, వానిని విడందీయం హూడదు_ తరువాత ఏమి 

® జ్ ష్ అన్నట్లు గా, మొ త్తేముగా నీ (గహీంపవలయును, స్త్ స్త్రీణాం శతం _ యల 

నూర్లురను (ఐనను, మొరయామి; శూరః ఆహామ్ = ఆడువారెన, నూరుర నినన 

చంపుదును _ ళూరుండను నేను _ (ఏమనుకొ న్నావో 1), మాన్యం ఆవలోక్య = ఎవరు 

లేమిని పరికించి; హాధిక్ _ అయ్యో, ఇనీ _ కథం = ఏమి! ఎట్లు! పరిభష్మః = 

లేక పోయినది, ఎటుపోయినారో, ఆక _ ఇక్కు_డ_ ఇప్పుడు, ఆత్మా = దేవాము _ 

చేను స్వయం ఏవ _ సొంతముశాసే, రఖీత వ్యః = శాపాడుకొనంబడవలయును, 

అన్విష్య తాం = వెదక బడును గాక _ వెదకుకో _ అనుట, విలప _ ఆలచుకో _ 

సిలుచుళో _ పరభృతికను, పల్లవకుని _ ఆది వటికి పీరు, ఇది చేటునికి “పీరు, 

మాధవిక _ ఇదియు చేటికి పీరు _ నాటకాలలో చేటులవ అటి పీరులు "పెట్టుదురు _ 

మధుకరిశా పరభృతిక లు శాకంతలమందును, తోంటపనిక తేలు కలరు, పరభృ్ళ 

లిక అనంగా కోయిల, పల్లవక మనలా చిగురు మాధషిక యన6గా బండిగురి 

చెందతీ గె ఇవన్నియు వసంత ర్తువులో ఉండునవి, నుణీ ఆసాని పేరు “వసంత సేన” 



54 మృచ్చకటికమ్ 

వల్లవకం వా నర్వం వా వనన్త్నమానమ్, మ యాభి సార్యమాణాం 

త్వాం కః పరి తాన్య తే, [వశ న్య శేశివ, విలవ విలవ సషరహుదిఅం 

వా వల్లవఅం వా శవ్యం ఏవ వశ న్మమాశమ్, మవ అహీశాలి 

అన్నం తుమం క్రో వలిత్తాఇళ్ళది. ] 

న్లో, కిం భీమసేనో జమదగ్ని పుత్స)ః 

కుంతీసుతో వా దశకన్దరో వా 
ఏపహో ఒహాం గృహే త్వా శళశహస్పే 

దుఃశొనన స్యానుకృతిం కరోమి, ౨౬౯ 

[కిం ఏను శేణే జమదగ్గిపుళ్తే 

స్రీశుచే వా దశకన్గలే వా 

దా హో గేణ్మి య శేశవాశ్టే 

దుశ్నాశణ "శ్ళాణుకిదిం కేమి, ] 

కావున శశారుడు ఎగతాళిగా _ సవళాం ఏవ వస స్త్వమౌసమ్ = సకల మైన మాస 

మును! మయా అభిసార్యమాణాం త్వాం = నాచేత వెంబడింపంబడుచున్న నిన్ను, 

కః పరి తాస్య తే = ఎవండు శాపాడంగగలండు ? చేట చేటికల (ప్రసావముచేతేను, 

వసంతసేన గొప్ప నీంగారమువేతనుు ఇది చారుదత్తునింటికి ఆభి సరణమని 

ఊహింపందగును, అ చెప్పునుంబడును, 

న్లో, ౨౯, ఏషః అవాం = ఇదిగో చూడు, జీను, కేళవాస్తే = (కేశముతో 
చేరిన వస స్తమూినకు మొత్త ము ఆని యర్థము) తల వెం డుకల ము త్తమున _ క్రొప్పున, 

గృహీత్వా = = పట్టుకొని, దుఃకాసనస్య అనుకృతి 0 కరోమి = దుఃకాసనుని 

పోలుటను _ (వాండు (గౌపదిని కొప్పు పట్టి యీద్చుకొనిపోయినట్లు), కరోమి = 

చేసెదను కిం = ఏమి, జమదన్నిసుకః భీమసేనః = జమదగ్ని కొడుక న ఫీను 

సేనుండా కుంతికొడుశా, రావణుండా _ కః పరి(తాస్యతి 4 _ ఎవడు నిన్ను 

శ౯ాపాడ గలడు మును పెవరె నను దుఃకా సను బారినుండి (ద్రౌపదిని కాపాడ 

గలిగిరా? 

భీమసేనుని వంతికొడుకను పాండవుని జమదగ్ని కొడువ అనుట, రావణుడు 

అనుట. అన్నియు శేశారుని తప్పుడు హ।తలు _ ఆతేని పురాణఫు _ పొరపాటు, 
య 
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నను _చేతున్వ్య, నను (వేతన్వ (ణం చేక్ట, ణం వే } 

న్లో, అసిః సుతీక్షోో వలీతం చ మన్నకం 

కల్పయె ల్ర్ష ముత మారయామి వొ 

అలంత నై తేన వలాయిలేన 

ముమూర్తు రో భవతి న స ఖలు జీవతి, 30 

[అ$ శతి నే వలిదే అ మళ్ధశే 

'చ్చేమ శీశం ఉద మాలవమ వా, 

అలం త వేచేణ వలాయిబేణ 

ముముక్టు జే హోదిణ శే ఫ్టే జీఅది, 7 

వనన్న-.--ఆర్య, అబలా ఖ ల్యహమ్, [ అజ్ఞ, అబలా కు 
ఖు 

అపహామ్, ] 

meh 

“నీను వెంటంబద౮గా ఈ (పపంచాన ని న్నెవరు శాపాడ లే, నను = 

కీని (పేక స్ట = చూడు, ' 

న్లో, 30. అనిః = (ఇదిగో నాచేతిలో) కల్తీ, సనుతీక్షః = మిక్కిలి వాడి 
యెనది, వలితం = తీరిగిన (మౌతట్టువ నీవు శ్రిప్పియున్న), మస్తకం వీష౯ాం = 

(శ కారుని పఫునరు కలు తలను, కల్పయేమ = నటికివేయుదును, ఉత = లేక, 

మారయామి చా = చంప ఫుదును _ (ఇదియు ఫునరుకి శక్తియే, తవ=నీక, ఏలేన పలా 

యితేన ఆలం = ఈపరువె త్రుట కూడదు_ అలం "కృతీయతో నిషేధముం బెలుఫును, 

యః ముమాసుళాః = ఎవడు చావ (గోరిన వా(డు, భవతి = అగున్నో, స = ఆరండు, 

న ఖలు జీవతి = |బదుక (డుగదా, కకారుండు ఫుల్లింగము గా నే పలుకును ! 

నీవు ఇట్లు నన్ను లక్షు "పెట్టక పరువెత్తుట నాక త్తి దెబ్బక తలపగిలి చచ్చు 

టెకీ, చావు మూ.డినవాండు ఎవండు (బ్రదుకును శ 

అబలా ఖలు అహమ్ = ఆబలను (బలము లేని దానను) = ఆడుడాననుగడ 

టయ్యా నేను? 
{ 



విటః...అత ఏవ (ధియసే, 

న కారః.__అత ఏవ న మార్య సే [అదో శే చేవ ణ మాలీఅశి 7 

వసన (న్యగళిమ్) 'కధం అనున యో ఒవ్యన్య భయ 

ముత్సాదయతి, భవతు, ఏవం తావల్ , ((వకాశమ్) ఆర్య, అస్మా 

తి. మ వ్యలంక రణం తర్క తే, [కథం అణుణటీ వి శే భఅం 

ఉప్పా బేది, భోదు, ఎవ్వ్యం చావ, అజ్ఞ, ఇమాదో కిం పి అలజ్క- 

రణం తక్కీఅది, ] 

నాడాను వనకట గా 

అత ఏవ (ధియ సే = కావున సే (బదికియున్నావు. 

- OT TE FP] 

ఆనీ మార్య సే = చంపంబడకున్నావు. 

స్వగతమ్ _ పాత్ర రంగాన ఈన్న యితరులకు తెలియనీక తన మనసులో 

ఆనుకొనుమొూటలు _ మనసులో అనుకొనుట యెనను దానిని సేర్పుకొల6ది ఇతర 

విధముగా అఖినయించుచు చే, బిగ్గరగా అన్నిమాటలనలెశే |-పేీకుకులళో దూరాన 

శున్న కడపటిచానికిం గూడ చకకగా వినంబ డునట్లు పలుకవ లెను, ఈళకాల 

మున కొందటు నాటక విమర్శకులు నాటకమున సృగతే ముం బొనుపుట కవి నేర్పు 

చాలమి అనియు, సర్వము | పశాళ భాషిత సందర్భమున శే తెలియవలెను అనియు 

ఆందురు, కాని భరతముని (తిశాలజ్ఞ(డు దానికి లక్నణముం చెప్పీ యనుమతించి 

నాండు, ేక్సియరు శాళిదాసాది మహాని పుణుల నాటశాలలో అవి యుండి, 

ఆస్వాఫావికత తోంపక పోవుటయ శాకు తక్కిన భొషితిములకన్న ఆది రస 

వంతిములై ఆనందముం గలిగించుచున్నవి, ఇట్టి విషయములలో సవ్భృావయాను 

భఛవాభ[ పాయ ములు (పమాణము, 

కథ్గం_ ఏట్టూ! ఏమి! ఇది నాటక భాపఠ ములలో ఇట్లు ఆక్చర్యార్భ ముగా 

మిక్కిలి (పయోగింప(బడును, ఆనునయః అసి ఆస్య,= వీని సాంత్వేనము _ ఊలు 

డింపు సయితము భయం ఉ త్పాదయది = భయము కలిగిం మచున్నది. ఏవం 

తావత్ = ఇట్లు పలికదను గాక, ఆర్య, ఆస్మాత్ (జనాత్ అనుట) "నావలన, 

క్రిమపీ ఆలజ్బు_రణం = ఏబేని నగ, తర్క తే కిం = (శావలయునని) ఆనుకొన6ంబడు 

చున్నడా? ఎందులక నావెంట కచ్చుట? తత్ కిం ఖలు ఇదానీం = నులే 

యిహ్వ్యడు ఇదేమి ? 
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విటః_ శా నృమ్, భవతి వనన్త్నసేనే న పువు మోవ మర్హ్మ 

త్యుద్యానల తా, త త్మ తే మలజ్క-ర్నగః, 

ననన్న--త త్కి-౦ ఖ ల్విదాన్మ్ 1 (లౌ కిం క్ట దాణిమ్ ? | 

శ కారః..అహాం వరపురుష మనుప్వోో వాసుదేనః, కామ 

యితేవ్యః. [హో వర పులిశ మణున్నే వాశు దేవ శే, కామయిద ప ] 

వన నృ. (న|క్రోోఛమ్) ఇాన్నమ్ శాన్నమ్, అవేహి, అనార్యం 

మన్మ)యని, [ శాన్తం శాన్తమ్ అ వేహి అణజ్ఞం మనస్తేశి, | 

శ కారః__( సతాలికం విహన్య) భావ, భావ, ((ప్రేతున్య 

తావత్ . మా మన్న లేణ సున్నీ గెపా గణికాదారికా నను. యేన 

మాం భణతి, - * ఏహి, (న్లో ౭_సి శాన్లో 2_సి? ఇతి. అహాం న 

శా నృమ్ = ఇాంతీము _ ఆమాట అనకు, నీను వినలేను; ఓర్వలేను, న్ 

డేవామునుండి నగ తీసి యిత్తువా? కూడదు, భవతి వస న్న సే నే = అమ్మా, 

వసంతే సేనా, ఉ ద్యానల తా = తోటలోని తీవ, పుస్పుమోహం = ఫువ్వులుకోయు 

టను, దోచుటను, న అవాజతి = ఓర్వదు, కోయంగూడదు, కృతం అలజ్క_రకో 8 _ 

కృతం = అలం, కూడదు, 
| 

అవాం వర పురుషమనుష్యుః = నేను నీమోంద మరులుగొన్న వాడను, కామ 

యిక వ్యః= (నిచ్చే శామింపయిడవలనీనవాందను, మనుష్యు* పురుష _ ఇవి శశారుని 

మొమూలు ఫునరు కలు, వాసుబేవుండనుట అంతటివాండను_.అనుట, వర= (శేష, 
అణాటో 

సకోధమ్ = అందులకు వసంత సేనకు కోపము వచ్చినది, శాస్మమ్ 3 

మాయుము నోరు_ఆ బేటి మాట* ఆనార్యం = అగారవపు (పాడుమాటను, 

మన్ఫ్భియనీ = పలుకుచున్నా వు. 

సతాళికం వివాస్య = చప్పట్లతో (చజిచి) బిగ్గరగా నవ్వి, మొం ఆన్న రేణ = 
౧ ౧ వాలి 

గాయెడ, నన్నుగూర్చి, సున్నిగా ఏపా= ఇది చాల స్నేహము గలిగియున్నది, 
థి 

నను = కదా యేన = ఏలయన, మాం భణడి = నన్ను6గూర్చి సలువచున్నది, 

సీపీ = రా, (శాన్నః ఆసీ = అలసీతివి కానః అసీ = వాడితివి _ ఆని, అఆవాం న 
a య తీ 

MR --8 
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(గొమౌన్తరం న నగరాన్తరం చా గతః, భట్టాలికే, శజే భావన్య 

నీర మాళ్ళీయాభ్యాం పదాభ్యాం, త నైవ వృష్థాూనువృర్ధి క 

యాహీలణ్ణనూానః (₹్న్వ కి శానో ఒఒస్టి నంవృ తేక, [ భావే, భా వే, 

వేక్ట దావ మం అన్మలేణ శుశిణిద్దా ఏతా గణిఆదాలిఆ ణమ్, 

చేణ మం భణాది =-* వహి వస్తే చి కిలిన్మ స్థ” ల్స్ పహాగేణ మా 

మన్త్నలం వా గదే, అజ్జుకే న వామి భావళ్ళ శీశ్ళం అ తృణ శేహి*ం 

పాదేహిం, తవ జ్లేవ వశ్చాణువశ్చిఆవ అహిణ్ణన్తే శాన్సే కిలిన్తే మి 

శంవుత్నే, ] 
టః..( స్వగతమ్ ) అయే, కధం! 

(న్య ఇ త్యవగ చృతి నమూః, (|వశాశమ్) వ 

నిరుద్ద మభిపాతం భవత్యా, వ వళ శ్య 

మిత్యభిహి తే శాస్త 

నన్నసేనే వేశవాస 

టామౌనరం, న నగరా నరం వా గతః = చేను మట్ొక పళిక గాని పట్ట్రఇము 

నకయాని నడ చిన _ ఫో యిన _ వాడ గావ, భట్టాలినే = ఓదొర పానీ) భావస్య 
శీనళాం = ఫావతలను_ -ఆహ్మియా భ్యాం పాదాభ్యాం = ఇ వనాపాదాఅలమిందను, పెట్టి. 

అనుట _ శ పే = ఒట్లు "పెప్రెవళు, “కాన్లం”_ నోరు మూరయును ఆను కోప పప 

మాటను, శానృం_ ఆని ఛాయ చేసికొని ఛభాంతిచే “త్వయా ఆని కలుపుకొని. 

సీచేత నే అలుపు గొనలుడినది _ ఆనలగా నీవు బకలితివి, సాపము..ఆని నాయిక 

యొక్క. తనమో(ది స్నేవాఫు _ అనురాగపు మొటగా (బనునీ _ విటునితో తన 
ధన్యత ను చెప్పుకొనుచు న్నా డు, కీదొరసానసీ, పృషైను పృష్టికయా ఆహీణ్ణ 

మౌూన। = సీవెంటనే సీ వనుక నే అల్లాడు(కివసుచున్న వాంద నై, (శావ్నః కాన - _ 
సంవృత్వో'2._క్మీ = = అయినవా(డనెళని _ తన (పణయ పరి(శ్రతుముం "జె ప్పుకొ ను 

చున్నాడు, మాం అన్న శేణ _ (= అన న్తరశ్షేణ) మననుచే (న _ అనుటయు), 

అయే _ ఓహో _ ఆళ్చర్యముం చెలుపును, శాంత మనగా (శాన్న అని 
ఆర్భము చేసికొచన్నాడు ఈమారు, వేళ వా సవిరుద్దం = చోగము పాళిమునట _ 
కథకి _ - విరుద్ధము _ ఆనుచికయు _ గా నున్నది. పళ్ళ = చూడు _ ఏల యట్లు చెప్పు 
చున్నా నసలగా,వాస_ పా, చాట _ మేలు, 
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FAR తరుణజన సహాయ న్చ్న్త వలం చేశ వాసో 

విగణయ గణికా త్వం మార్గజాతా ల లేవ 
వహాసి హి ధనహార్యం వణ్యాభూతం ఫ్ రీరం 

నమ మువచర భే సుపియం చాపియం చ, 3౧ 

అవీ చ, 

న్లో, వాప్యాం స్నాతి విచకణో ద్విజవరో 

మూర్థో 2౬.వీ వర్తాధమః, 
క అం వరా నా స. మతా న -- అజా. — om ఆడా కొనాలా (బతక అవల అవికూడా ఎ అణ నుల చాను వాత బూ నామన నాం నమదాధాలో 

శో 3౧. చిన న్య శౌం = తలంపోయుదువు గాక, జీశనాసః ఆ భోగము 

వారియిండ్లు, తరుణ జన సహాయం = కో జెశాండు సాయముగా:6 గలవి, కులాం 

గనఅ యిండవలె ఆత మానులు అన్నయక్క_లు అటి “పెదలకాప్రచారి కలవి 
య ఆటీ €ఓు (a) 

శావు, గణిళా త్వం = వలయాలివి నీవు, మోగజాజూతా అతా ఇవ = బాటఈ 

(పక్క. మొలచియుండు తీంగంబోనిదానివి, విగణయ _ అదియు తీలపోయుము ; 

థనహార్యం = శ్చీలి జీ = రోయివే పొందందగిన, పణ్యభూతం = అమ్మక పు వ సువేన, 

శరీరం = చేహమును, వహాసి హీ = ధరించి యున్నావుగదా, (శావున) భజే ము 

కీమంచిదాన్యా సుపీయం చ అపియం చ = మిక్కలి (పియమన వానిని! 

ఎంతయు (పియముశాని వానినిం గూడ, సమం = సమానముగా ఉఊపచర = 

నేవింపుము. కావున శాన’ అని, “అనార్యం?” ఆని యనంబెల్లదు. 
అటో య 

బోగమువారి యిండ్లు కొడెళాండప కాప్రురపుం బోటు _ వారే వారికి 

తోడు. ...గణికవు _ గణముచే గుంపువే సేనింపయబడుదానవు _ పలువురస ఊన్నూడి 

దానవు, వాటల పక్కన మొలచిన తీంగంబోనిదానవుు పజణ్య్యాంగనవు _ శరీర 

మును వెలవ అమ్ముకొనుదానవు, నీరూపముం బట్టి చెప్పుచున్నాను, ఓ మంచి 

డానా _ (వీయుని అపియుని సమానముగా సేవింప్రుము, 

మౌర్షజాతాల లేవ _ ఉపమ, “హి” అని సమర్భనను . చెప్పింయున్నందున 

శావ్యలింగయు, ఒకడు ఆక పీకును ఒక (డు పూవు గిల్లును ! 

వో, 39 వాప్య్యాం = గ్రానిలో, విచతశ్న్ణః ద్విజవరః = వీద్వాంను(డెన 

(వావ్మాణ్మ శేమ్టుండును) మూఖజా॥ = చదువని ముజుకె న, వణా౯జాధమః ఆపి = 

తెన్మవ(ళూ దు మొల్రజాతివాండున్కు స్నాతి= స్నానమాడును, యా = ఏది _ 
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ఫుల్లాం నామ్యుతి వాయసో ఒవీ పీ లతాం 

యా నామి తా బర్జిణా, 

(బ్రైహ్మతుతవిశ నరసి చ యయా 

నావా త మొ వేతశే 

త్యం వా వీవ ల లేవ సౌరివ జనం 

"వే శ్యాసి సర్వం భజ, 39 

వనన్త___గుణః ఖలు అనురాగకారణమ్, న పున ర్భలా 

త్కారః, ( గుణో న అణురాఅస్స కారణమ్, ణ ఈణ బలాక్కా_రో ]. 

పతీ, బహీళాణా_(పెన వాలిన నెమలి చేత, నామి తా=వంపంబడినదో, ఫల్లాంకా 

పూలు పూచియున్న, (తాం లతాం = ఆతీ ను, వాయ'సః అపి = శాకియు, 

నామ్య తీ పి = (వాలి వంచునుగచా, (టవ్మా క్షత విళః = ((బావహ్మణులు కత్తి 

యులు వైళ్యులును యయా నావా = ఏయోడతో, తరని = (ఏజు మొదలగు 
మనా వానో 

జలాశయముఅను) దాంటుదురో, తయా ఏవ = దానితోడ నే, ఇతరే చ = ఇతరు 
లును _ అంతవ తేహ్క_వచారున్కు దానిగెక్కి_ కూరుచుండి _ తరన్ని = దాంటుదురు, 

త్వం =నీవు; వాపీ ఇవు అతా ఇవ, నౌః ఇవ = చావివలెను, తీంగవలెను ఓడ 
వలెను వేశ్యా ఆనీ = వేళ్యవు అగుదువు, సర్వం జనం భజ = ఎల్లజనులను 
పొందుము _ నేవింఫపుము, నామయతి అనుట సాధువు _ మణి కదురదు, 

మొదటి మూడు పాదములక నాలవ పాదము 'ఆత్పర్యమువ లె నున్నది 
శవా 

స్నాన నమన తారణములచే ఆపభేోగ ని కేప.ధ్వని కలదా? * ఇవ*అవే ఉపమ, 

వేశ్యా అనీ అని సమరనము శావ్యలింగ ము, 
@ 

గుణః ఖలు = గుణము గద్యా అనురాగస్య కారణమ్ = స్నేహమునకు వఆపు 
నకు కారణము, కలాంగ నలక నిజధర్మ విధ్యాదులు కారణము అగును ఆనుర*గము 

నకు, నాబోంటికి గుణము _ (నా) వలఫునవ కారణము పరుఆ బలా తా. రము 
గాదు_మావ చిత్తము లేదా చిత్తజాడు లేండా, గుంట తీ యోడఅవలె 
ఆచేకనమనా "నేను 4 

విటుని ఈమాటలచే తాము ఇప్పటికి కొన్నితూర్జు తిరస్క_రింపం బడితిమి 
అని నూచికము, ఆయే స స పూర్వశ్లోకమునను సూచితము, (81) 
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న-కారః_...భావ, భావ, వపా గర్భదాసీ కాను దేవాయత 

నోద్యానా త్స) భృతి తస్య దర్శిదచారుద త్త న్యానురక్తా న మూం 

కామయ తే. వామత స్పృన్య గృహమ్, యఖ తెవ మమ చ హస్తా 

న్నెపా వరిభశ్యతి తథా కరోతు భావః, (భావే, భావే, వఏళా 

గబ్బ్భ డాలీ కౌము దేవా అదణుజ్ఞాణోదో బహుది తాహా దలిద్దచాలు 

దత్తాహ అణులత్ర ౧ మం "కా మేది. వావముదో తశ ఘలమ్,. జభా 

తవ మమ అ హాఖ్థాదొ ణవతా పలిబృంశది తధా కలేదు భావే, ] 

విటః___.((న్వగతిమ్) య చేవ వరిహర్తవ్యం త చే వోదా 

హరతి మూర్థః, కధమ్! వనన్త్నసే నార్యచారుదత్త మనుర కా! 

ఏహా గభజకాదానీ _ ఇది ఫుటుకనుండియు, దాసీ = పరవతీ, పరాధీకురాలు, 
€ు 

స్వతంత్ర కాదు, మతేమో “గుణము” అనుచున్నది. ఏమిగుణము శ కాముని గుడి 

తిరునాళ్ళ మొదలుకొని, తస్య దర్శిద చారుదత్ఫేస్య ఆనురశా = ఆనీడ బారో 
ఆటీ టీ 

దత్తునియందు ఆనురాగముగలడై, మొం = నన్ను, నళాముయలే = శామింపకున్నది, 

ఆదరిదునియందు ఏమి గుణము వామతః తస్య గృవాం = ఎడమతట్టు వాని 

యిల్లు (ఉన్నది), యథా = ఎట్లు తవ మమ చ వాస్తాత్ = నీయొక్క యు 

నాయొక్క_యు చేతినుండి, ఏపా= ఇది నపరిభశ్య లే = తెప్పించుకొని పోవో, 

తథా కరోతు భఫావః= బావ అట్లు చేయునుగాక, అయా[ఠలో వారి కన్నాల కలయికే 

చూచినది మొదలు తాను ఈసెతి దాని పొందుకె (పయత్నీంచి పరాపహాతుందగు 
ఆలి కుల 

చున్నాడనుట. ఉద్యాన _ యాత్ర - తిరునాళ్ళ _ చే, వేం. దీనికి వ్యాఖ్యాలే లప 

అర్ధము "తేనియ లేదు. 

యత్ వీవ = ఏది తప్పక,  పరివాకీళావ్యం = మొనవలనీనదో _ తెలుపక్, 

జి స్తీ సేయక, చేనిన కైన ఆందులోనికి తప్పించుకొని పోవును, ఆందుండి ఎవరి 

నైనను సాయమునకు పిలుచును, కథం = ఏమీ ఎట్లూ ! ఆళ్ళ ర్యార్థక ము, వస 

3 సేనా ఆర్యచారుద తం ఆమురశా! ఏమో, వసంత సేన చారుద త్త్వయ్యను వఅచి 
లీ అశ న! 

యున్నదా క ఆవిషయము ఇంతేవజకు విటునక తెలియదు, తెలిసియున్న ఇట్లు 
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సుష్టు ఖ ల్వ్ద ముచ్యతే. — “రత్నం రల్నేన నంగచ్చ శే, ' ఇపి, 

త ద్లచ్చతు. కిము నేన మూ న్లేణ, (|వకాశమ్) కాణజేలీమాలః, 

చావుల స్తస్య సార్ధ వాహన్య గృహామ్ ? 

నకారః.__._అధథకిమ్, వామత స్త్వ గృృహమ్, [అథ ఇం, 

. చామదో తళ్ళ ఘలమ్ ] 

వసన్త....(న్వగతమ్ ) అశ్చర్యమ్ ! వామత స్తస్య గృహ 

మితి యత్సత్యమ్, అవరాధ్య తాపి దుర్దనే నోవకృతమ్, యేన 

ఆపె వెంట(బడీ వచ్చియుండ 6 డేమో, సుస్టు ఖలు ఇదం ఉచ్య కే _ ఈమాట 

ఎంతో లెస్సగా ఉన్నదికదా_ఏ దనంగా_ రత్నం రత్నేన సంగచ్చలే _ రత్నము 

రఠ్నముతో కూడును, ఇతి=ఆనుట, చారుద తుండు ప్రరువరత్నము ; వసంతే సేనయో 

ప్ర్రేరళ్నము, కావున ఈయనురాగము శ్లాఘ్యమెనది, తథ్ర్ గచ్చతు = కావున 

పోవునుగాక, కిం అనేన మూఖే౯ాణ = ఈమూరునితో సేమి*? దానికి ఆడ్డపడక' 

పోనిచ్చు శే మంచిది. శాణేలీ ఛాఠః, శాజేలీమౌకః _ ఆనియు పాఠము, శా శేలీ 

అన గా కన్యక _ రాజునవ ఉంపుడుక త్తె, పెండ్రిచేసకొనంబడనికి దానికి ఆన్న . 

శావున “రాజ్ఞః శ్యాలః? రాజునకు "బావమజ(ది ఆనియు వ్యవహారము. ఇ గేలీ 

మాతః _ రాజళ్వకుర స్వ ఆనూధాయా౦ కన్యశాయాం౦ జూతః _ రాజాసూనుకు 

ఉంపుడుకన్యక కొడుక, ఆరనికూతురు రాజుభార్య, ఇఠ (డు ఆమెన తోంబుట్టు 

వరుస, ఇది నాంటీి సంఘమున ఆశ్నేపణ లేక వెప్పుకొనందగిన సంబంధము _ 

కావున శాకేలీత్యాదిసంబోధన శ శారునక గెరవమెనదియు సంతోష పెట్టు 

నదియు, “కాణేలియన్నా ” * శాణేలికొడుకా” అని. చామతః తస్య సాథజవా 
హస్య నృహమ్! = ఎడమ తట్టు ఆ((ఇావ్మాణృావ రృకుని యిల్షాశే 

ఆథ కిం = అవును, 

అమ్మ హే = ఆశ్చర్యము ! ఇతి యత్ సత్యం = ఆనీ నిజముగాహస్సే ఆప 

రాఘ్యశా అసి = లేప్పు చేయుచున్న వాని వేత నెసను, ఈళశారుని చేత, దుజజా 

"నేన = దుర్మార్డుని చేత, దుస్టుని చేత, ఉఊపకృరమ్ = ఉపకారము _ చేలు _ వేయ! 
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(ప్రియనంగమః (పావితః, [(అమ్మహే! వామదో తళ్ళ గహం తి 
pa 

జం శచ్చమ్ అవర జ నేణ వి దుజణేణ ఉవకిదమ్, జేణ పీఅశజమం 
౦p Val a) 

పావిదమ్, క 

శకారః___ఛావ, భావ, బలీయసి ఖ ల్యన్దకా శే మాష రాశి 

(వవి ప్రేవ మసగటికా దృశ్యమా _నెవ వనష్టా వనన్నసేనా. (భావే, 

భావే బలీయీ క్ట అన్హఆ లే మాశ లాశివ్నవిట్టా విఅ మళశిగుడిఆ 

చీశస్టీ జేవ వణట్టా వశ న శేణిఆ ] 

విటః___అహో ! బలవా నన్గకారః, తథా పీ = 

శ్లో అలోకవిశాలా మే సహసా తిమిర వవేశవిచ్చిన్నా 

ఉన్నిలి తాపి దృష్టి ర్ని మోలి లేవాన్టకా రేణ, 33 

బడినది. యేన = ఏలన, (దాన) పి మసజ్బమః = (పియునిం గూడుట, (పాపీతః = 
పొందింపంబడినది, యత్సేత్యమ్_అ సం భా వ్యే_నమ్మ లే కున్నాను, అంత సంతోషము! 

బలీయనీ ఆగ్థ శాశే = మిక్కి_లిబలమెన (కన్నులక ఆంధ్య ముం గార్చు నటి) 
చీకటియందు, మౌష రాళి(ప్రవిష్రాజమినుముల “పెను పోవులో, ((పవిప్టాణా చాచ్చిన, 
మషీగుటి కా ఇవ = మనీ (నల్లనిబొగ్దు _) గుండువలి, వసన్నసేనా, దృశ్యమానా 
ఏవ = (మనము) చూచుచుండం గానే, (పణష్టా = అగపడక పోయినది. 

శో, 33. ఆలోకవిళాలా = వెలుతురులో చూ, “నిరాలోకం లోకం” _ 
మాలతి, పెద్దది _ ఎంతటి సరయు మెనదాని చనెనను చూడంజాలీనటిది మీ దృష్టిః = 

యమా రా టు 
నాకన్ను, సవాసా = తేటాలున, ఒక్కు_మ్మడి, తిమిర...న్నా = చీకటి(లో) 
చొచ్చుటవలన, (విచ్భిన్నా =) (ప్రతివాక మె_ పోయినడై, ఉన్మీలితా అపి = 
తెజచుకొనియున్న చెనన్కు అనశారేణ = చీక టిశేత, నిమిలితా ఇవ = మాయం 

౬... థి 
బడీనట్లు (ఐనది, ఆలోకం _ చూపు బలముగా ఉన్నది. ఆని యని, 

నాకన్న, వెలుతురులో సూతయ్మములను "తము చూచునటిదె, ఏస్పారి 
ళ్ ం— అ యున్నట్రిదేే తటాలున -వీకటిలోనికి చొచ్చుట చేత, పోయిన కనది, తేటాలునళ బట చ య 



64 మృచ్చకటికమ్ 

అపి చ, 

న్లో, లివ్పు తీవ తమా 2ఒడ్షాసి వర్ష తీవాళ్షునం నభః 

అనత్సు పవ చే చేవ దృష్టి ర్వెఫల తాం గతా, 2'ఆ 

శకారః__ఫావ, భావ, అన్ని పామి వన నృ సేనికామ్, 

(భావే, భావే, అశ్చేశామి వనన్త శేణిఅమ్ 7 

విటః-_ కా జేలీమాత;ః అస్పి కించి చ్చిహ్నం, య దుప 

లక్షుయసి, 

గాక [కమకమముగా ఐయున్న _ అటు బొ తిగా పోదు, నేను 'తెజచుకొనియ్ 
య ఆలీ 

యున్నను, సీకటి చేత మూయయుడిన ట్రయినది ! 

ఉన్మీలి తాపి నిమిలి శతేవ_ఇవ_ ఉఊత్పేేష, “సంభావనా స్యా 
దుక్వే)కు వస్తు హేతుఫలాత్మనా.” తిమిర (ప్ర వేశవిచ్చివ్న తాఫలో త్చేంకు, 

న్లో, ఏర, తమః = చీకటి, ఆజ్ష్లాొని= (నా యవయావములను, లివృతీ 
mn ౧ 

ఇవ = పూయుచున్నట్లున్నది, నభః = ఆకసము అషునం = శాటుకను, వపజాలి 
(re 

ఇవ = కురియుచున్నట్లు ఉన్నది * కాటుక చాన కురియు చున్నట్లున్నది, దృష్టిః = 

చూపు, అసత్స్నురుప సేవా ఇవ = దర్హనుని సేవించుట (కొలుచుట) వలె, 

విఫల తాం = (ప్రయోజనము లేమిని గతా = పొందినది. 

చీకటి లేక మంళటను ఎంత దటము-గా నున్నది! ఒంటికి (వూక అంటు 
A) 

కొనునట్లు) పూంతపూయునట్లున్నదిి. మిన్ను మన్ను ఒక్కొ_ట వ్యాపించుట చేత, 

శాటుక వాన కురియుచున్నదో అన ఊన్నది. ఎక్కు. వ దట్రమగట చేత, కటి 

వసువు గాకున్నను పెద్ద మనీపూ(త వలెను కాటుక చానవ లెను ఆంగములను నలా 

చేని వేయు చున్న ది, దురను కొలువుకు (పయోజనము లేనటు కన్ను చూచుచున్నను 
జ | య 

చూడన ట్లయిపోయినది ! 

లిన్చు తీవ తమో౦శాని _ వెందలెనది ఈ ల్చేేమప (ప్రనిద్ధోదావారణ ము - 
లెన్పుతీవ _ వర్ష తీవ _లు స్వరూపో త్చేంకలు, విఫలతాంగ తా _ అని ఫలో న్చేంయమ, 

అన్విహ్యామి = వెదశెదన్కు అన్పి కిషోర్ చివ్నాం = కొంచె మెనను 
గబుతు ఉన్నదా యత్ ఉపలతృయనసి = బేనివే నీవు కనిపట్లుదువో; వెదకుదు 
సందుజే, ఏమేసి సజుతు శిలియుచున్నద్యా నీవు వెదకటకుి 
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థకారః___ఛావ, భావ, కిమివ? [ భావే, భావే, కింవిఅ? ] 

టః....ఘామణశ బ్దం సౌర భ్యానువిద్ధం మాల్యగన్గం వొ. 

శ కార 8... శ్భణోమి మాల్యగన్ధమ్ అన్ధ కారపూరిత యా పున 

ర్నాసికయాూ న సువ్యకృం వళ్య్ళామి భూవణశబ్దమ్, [శుణామి 

నుల్లగ గ్గమ్ అన్ధఅలపూలిదావఏ ఉణ గాకిఆవ ఇ శువ్వ తం పేశ్టామి 

a 

టః._( జనాసన్నికమ్ ) వన నృసేనే, 

మాల్యగగ్ధం = వూలమౌలవా సన, శృణోమి = వినుచున్నాను _ (కెంచాు 

చున్నా ననుట. శశారుని లోకవిరుద్ధపు పలుకు _ అౌే. ) ఆర్ధ శారవూరిక యా = 

చీకటితో నింపబడిన, చనానీకయా = ముక్కుతో, ధూసణశ్వున్ హా నగల 

మోతను, సువ్య కృం = స్పష్టముగా, పశ్యామి = చూచుచున్నాను _ కంటితో 
వశీ Fe) 

అనుటకు ముక్కతో అనుటయు లోకవిరుదోకి, 
థి (a. 

జనాన్నికమ్ = రంగాన ఒక పాతెమ్కు మటియొక పత్రములతో, ఊన్న 

చోటినుండి కదఅకుండ శే మతి యితరులకు వినంబడని యట్లు గా, మూడు వేళ్ళు 

ఎత్తి పట్టిన చేతీతో వారిని ఎడముచేని, మాటలాడుట. వినంబడనియట్లు గా 

ఆనంగా 'వినబడమి నట్టి యఖినయ మే _ బిగ్తరశానే (పేతు వలలో దూరాన కడ 

సటనున్నవానికిని వినణుడునట్లుశా నే పలుకవలయును _ ఉన్న చోటినుండి కదలి 

వినవలసీవవానిని ఇంచుక అవతలికిం గొనిపోయి మాటలాడిన దానిని “ఆప వారితే మూ 

అందురు, 

(తిపతాశాకశే న్యా నపవా ర్యాన్నరా కథాం 

రవాస్యం కథ్యతే ఇ_న్య స్య జనాస్తే త్ర జనాన్నిక మ్, 

విటుడు చారుద త్త (పసావముచే వసంత సేనయందు గారనమును పొండి మంచి 
pa, 

వాడె ఇతరులకు వినంబడని యటుగా వసంత సేనా అని పిలిచి పలువచున్నా 6డు, 
4 య 

ఇక ఈ మూర్దునితో ఏమి ఆని ముందే అన్నాండుకదా, 

గట్ -- 9 
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న్లో, శావముం (వదోవతళిమి కణ న దృశ్య సే తంం 

సౌచామి నీవ జలదోదర నంధిలీనా 

ఆస్వం సూచయిమ్యడి తు మాల్యనముదృవో 2యం 

గస శ్చ భీరు ముఖరాణి చ నూపురాణి, 

(శ్రుతం వనన నేనే, 

ft) మ 

వన న్న___( న్వగతమ్ ) (శుతం, గృహీనం చ, ( నాళ్యున 

సూపురా ణ్యు త్సార్య మాబ్యాని వావనీయ కించి త్పరిక న్యు 

పాస్వేన వ రామృశ్య ) అహో భితి తీవ రామర్శసూచితేం వత, ద్యార కం 

ఖో, వు, క్స్ = భయపడు చున్న దా న్యా, (పదోషతిమిశే చణ = ఈ ముసి 

మాప “నీక టిచేక, త్వం = నీవు, జలద ఉదర సని లీనా = మబ్బు కడుపులోని 

పొరలో దాగిన, సౌదామనీ ఇవ = మెటపుందీంగవలె శామం న దృశ్య సే = 

ఇంచుకయు అగపడవన్నావుల్వే తు = ఐనను, బూల్య సముద్భశః = (కలపి 

కాల్చిన మౌ లెలం బుట్టినక్సి? ఆయం గన్థః చ= ఈ పరివుళ మును, ముఖ రాణి = 

మురయుచున్న, నూఫురాణీ చ = అంచెలును, తాం = నిన్ను, సూ చయిష్యతి = 

నూచించుచు(పట్రియిచ్చుచ్యున్నది. 

నీవు, పాపము, భయముగొన్నావు. ఈమునిమాపుచీకటిలో ఆగవడ 

కన్నావు శాన్తి నీ వూలమాలలవాసన సీ యందెలరవళి, నిన్ను నూచించు చుసే 

ఉన్నవి, 

సొదామనీ ఇవ. అని ఉపమ. 

నూచయిప్యుతీ _ అని _అనుమొనాల౦ శారము, ముఖరత యు, గంధవ త్తి తయా 

లింగములు ఆనుమానమునకు, 

శుకం వసన్ససేనే = వసంత సేనా (నామాట నీకు వినంబడినదా * 

స్వగతమ్ _ వినియు వసంత సేన వానితో పలుకదు, వానిమౌాటలను తాను 
ఉపయోగించుకొన్నది, |(కుతం = వినయిడినది విన్నాను, గృహీతం చ = గహి? 

పనుంబడినది, తెలిసి కొన్నాను, ‘Ihave understood the hint’ చే, వేం, 

శాయ్వ్యేన ఉ త్భార్య _ తీసివేయుటను అభినయిం చి కిప్లోత్ పరిికమ్య = ఇంచు! 

సడి చి, భిల్తి పరామళ౯ళానూ-చికం = నోడను తడువుటచే నూచింపంబడినది, పష 

చ్వారకం = దిడ్డివాకిలి _ ఇంటీ ఒక పక్కనుండి చిన్న వాకిలి _ రహా స్య ద్వారము _ 
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కు ల్వేతత్ , జానామి చ నంయోేేేన గేహస్య సంవృతం వడు, 

ద్యారకమ్, [నుదం గహీదం అ, అమ్మో, భీతి వరామరిన 

సూర్తదం క్ట ఏదమ్, జూణామి అ నంబోఏణ గేహస్స సంవుదం 

వక్ళృదుళరఅమ్, ] 

'చారు.__వయన్య, నమా ప్త్పజవో ఒస్నీ, త్ర త్చాంవతేం 

గచ్చ, మాతృభ్యో బలి మువసార, 

విదూ.__.భోః?, న గమిష్యామి (భో, ఇ గమిస్సం ] 

వారు___ఫి క్క-ష్ట్రమ్, 
వాలు బాన లా మ పాగా వముచలం. కు 

ద ననమ్యలావసకానానానారునా జవం నాలం మో అ ననా కాని. జా లాలా. జు అ తా aa గా వా ప రం జ క. మా ఇజ్ నా 

సించాద్య్వారము _ తేల వాకిలి _ కాదు, అహో = సంతోప(నూచక)ము, ఖలం సీత్రత్ = 

కదా ఇది సంయోగేన = (వేతికి తగులుటచేక, జూనామి _ తలం చెదను _ 

గేవాస్య = ఇంటీ యొక్క, సంనృలేం పక్షద్యారం - మాయంబడీన దిడ్డి వాకిలి (అన్ని, 
గడియ వేరుంబడినరి శాదు. నాటక భాషితములలో “జానామి” లేలంతును _ 

అనుకొందును అనునర్భయన మౌొటిమౌటికి ప్రయుక్తము. ఆగును _  ఎజుంగుదును ” 
అని శాదు. కొన్ని చోట ఆ యర్థ మును గలదు, 

వయస్య = చెలికాడా, సమౌ ప జపః అస్మి _ జపము ముగిం చిన వాడ చెతిని. 

కవీ నిప్రణాముగా చారుదత్తునికి ఈసమాధి కల్చించినాండు,. ఆతడు రంగాన 

(పవిష్టులడె, కూర్పుండియున్నా6డు _ మణి వసంత సేనా శ కారాదులు (పవేశించి 

“పక్క పుటల్క చాల నిమిషముల (గంథము నడిపీ చారు _ ఇంత సేపు చారుద తుండు 

ఊరక మిణకరించుచు ఎట్లుండును®ి కావున ఈ సమాధి కల్పన (శేయమే, 

మె తేయుండు వానిం గాచుకొని యుండును, ఈ మెలథున “ బారుద త్రేమున? 

లేదు, ఇడి శూ|దకుని కల్పన. 

తత్ సాం(పతం గచ్చు _ కావున ఇపుడు పొమ్ము, మాతలక బలి కొనిపోయి 

"పెట్టుము, భోన గమిష్యామి _ ఓయి చేను పోవను, 

ధిక్ కపం = షఇసీ! కటా! 
న్ CR) 
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క్లో దారిద్యా) త్పురుషున్య బాగ్ధవజనో 
వాశ్యే న సంతిష్థులే 

సుస్ని గ్ధా- విముఖీభవ న్ని సుహృదః 

స్ఫారీభవన్తా సివదః 

సత్తేగం (హోన మువైతి శీలశశినః 
కాన్ని; వరిన్లూయ వే 

పావం కర్మ ఛయ త్పరై రపి కృతం 

- త తృన్య సంభావ్యతే. 3౬ 

వో, నకం చారి ద్య్యాల్ = -పీదటేకమువలన, శానవజనశ = బందుగులు, 

వాక్యే న సంతిస్ట లే = మొటన్య నిలువరు, చెప్పినమాట వినరు చేయరు; 

సున్ని గ్థాః నువ్భాదః = గాటంప్రు స్నేవాముగలమి కులు విముభీభవ న్లి = పెడ 

మొగ మిడుదురు 3 ఆపదః = ఆపదలు, స్వారీభవ న్పి = మెండుకొనునుు సత్త ఏం = 

బలము _ పనుఅక పూనిక, తెలివి, వీర్యా కీళయమునం గ లుగునది, (హోసం ఊెతి = 

తగ్గిపోవును, సువ్చృూద్చాంధ వుల యనాదర మే సత్త (వోసమునప్ కారణము: 

శీలళళినః = సద్వ్భృత్త రూప చంద్రునికి, శాన్తిః = కాంతి, పరిమొయా లే = ఏఎంతేరయు 

మానీపోవ్రును,అంతీయ కాదు, పరైః ఆపి కృతేం యత్ పాపం కనుకా = ఇతరులచే 

శావింపయడిన పాపళార్యము “సెక ము ఏది కలదో, తత్ = ఆది తెస్న =” అరేనిదిగా, 

సంభావ్య తే = రీఅంప౭బడును _ అత్ ని మోపయడును, 

పీదణీకము ఎన్ని విధాల సెబ్బర తెచ్చును! బందుగులు కొడువ భార్యం 

బోనివారును మాట వినరు; ఎంతో శెలిమిగల మిత్రులు మెకము పెడ మొగ 

మిడుదురు,. ఆపదలళే ఒకటివెంట నొకటి "పెకొనును. బలము రూత్సావాము తణిగి 

పోవును, చంద్రునివలె పొవ్చెము లేని “నడువడి చెడ్డపని చేయకున్నను మోసీ 

పోవును, అంతియ కాదు ఇతరులు శావించిన పాపకర్ముయు, దొంగతనము 

వాళ్యే మొదలె నది తనక అంటక ట్టయిడును, 

అప స్తుకేపళం పస _ అలంశారము, 

బ్ నా ఈ దారిద్యకార్యముఅ జాలితా చారుదత్తు దార్మిద్య శార్యమను (ప్ర స్తుకే 
మును అ శయిం చినది. 

పాపం కర్మ ఇత్యాది 9, 10) అంశాల కథను నూచీంచును, 
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అపి చ, 

నో, నజం నెవ హీ కశ్చి దన్య కరు తే 
రం ౧ Ce WR 

నంభావతే నాదరా 

త్పెంపొప్తో గృహా ముత్సవేసు ధనినాం 

నావజ్ఞ మాలోక్య తే 

దూరా దేవ మహోాజనన్య విహార 

త్యల్పచ్చదో లజ్ఞయా 

మచే నిరనతాొ | వకాము మవరం 
గట్టీ "ధి ౨ 
పుష్టం మహాపాతక మ్,. in (శతి 

వో, 32. అస్య సదజ్దం= ఇతని సంగాతేమున్కు న ఏవ హి కరుజే = 

శేయీ వేయండు గదా, ((కళ్చిక్ = ఎవండును ) ఆదరాత్ = మన్నసవలన _ 

నున్న నతో, న సంకధావష తే = మాటలాడు, ఉత్స వేషు = పండుగులయంగు, 

ధనినాం గృహం సంపాప్యః = ధథ నాఢ్య్యుల యిండ్లన పోయిన (వాడు, సావజ్ఞం 

ఆలోక్య తే = తీరసా్కారముతో కూడుకొన్న ట్లుగా, చూడయుడును. ఆల్పచ్చదః = 

మానిన చాలని బటలు కటుకొన్న వాడై (దానే, మవోజనస్య = ఇచెలపాడుగు 

కూడు పులు దాల్చిన సంపన్నులకు, అజ్ఞయా = నీగ్గుచే, దూరాత్ ఏవ = దూరాన నే? 

దగ్గజురాక్క వివారతి = తికగాడును, (శావున), నిధజబనతా = భసహీనత (ెపీద 

జకము), (పళామం = ఎంతేయు, అవర౦ = జఫఘన్వ మైన, పా. అపరం = వేలు 

“రజ ంగు, పుష్టం = ఆఅజన, మహాపాత కమ్ _ మహాపాతే క ములు (పనిదముగ్యా పంచ = 

ఏదు కలవుగదా _1 స్వణజా స్తే యము (= బంగారు దొంగిలించుట్ర), 2 సుగా 

పానము (=కల్లు (శాయగట్కు రి (బ్రవ్మావాత్య (= ావ్మాణుం జంపుటు, 

4 గురుపత్నీగమనము (= గురునిధార్యం గూడుట్య,, 5 ఇవి చేయు వారితోడి 

సహావాొ సము _ అని, అట్టి పొళ క్రీ సర్వథా సహా వాసానర్లు ౬డు. 

ఎవరును ఆటివానితో హాడరు, ఎవరును అట్రివానిని ఎక్కా... డికిని రానిరు, 
|) 

మిక్కిల అఅమ్యము అవమానము సేయుదోురు, 

ను్యీ _ ఉఊల్చేంకూ వాచకము _ ఆలంశారము ఉ క్పేంకు, 

నముహాపాతకన్ ! అని స్వరూపో తేక, 
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అపి చ, 

న్లో, దారిద్య/) నోవామి భవన్న మేవ 

మన్ధుచ్భరీ లే సుహృ దిత్యుపి తా 

వివన్న దేహే మయి మన్దభాగ్యే 

మ మతి చినా క్వ గమిమ్యసి త్వమ్. 3౮ 

విదా__( నవైలత్యమ్ ) భోవయన్య యది మయా గనృవ్యం, 
త చే పాపి మమ సహాయినీ రదనికా భవతు, (భో వఅస్స, జ 

మవ గ నృవ్వమ్, తా వసా వి మే నహోాబణీ రదణిఆ భోదు ] 

మహాపాతకములు ఐదు, మను(పో కృములు _ ఇది ఆజవది వానిని మించినది, 

(బవ్మానా త్యా సురాపానం సేయం గుర్వజ్ద నాగ మః 

మహా న్సి పాతళా న్యాహుః సంసర్ద శ్చాపి తె తె సహ, 

వో, వేరా దార్మిద్య = సీర శదటేకముశా, భవన్నం = నిన్ను _ నిన్ను 

గూర్చి "నీకోసమే _ ఏవం శోచామి = ఇట్లు దుఃఖపడెదను. ఎట్లనంగా _ అస్మత్ 

కరీరే = నాదేవామున, సుహృళ్ ఇతి = మి(త్రము అని, ఉషుత్యా = శాపురయుండి, 

మన్స ఫా గ్యే మయి = అదృప్టహీనుండనెన చేను, విపన్న దేహే = ఆపదం బొందిన _ 

(పాణము పోయిన _ దేవాముకలవా(డను శాలా, త్వం = సీవుు మమ ఇతి 

చీన్తాం = ఇది నాది యను తలం౦ంఫును, శ్వ గమిష్యసి = ఎక్కడ ఫొందుదువురా * 

ఒశే దారిద్యగా, సీవు నాయందు ఇంతే మక్కువతో ఇంతే (పియవాసము 

ఏర్పటు చుకొంటీ జే, కేసు నేను చచ్చిన కైన మతి యెవనియందు చేరెడవురా, 

నుతి నావంటి దరి దుండు ఎందును రేడు అనుట, వ్యాజ స్తు సుతి _ అలంకారము, 

వాసయోగ్యమను స్తుతి నింద-గా ముగియునడే. ఈ కిర్యారజ స్తుతి ర్నిందా స్తుతి 

భ్యాం సుతి నిందయోః, 

సవైలక్ష్యుమొ _ టై లమ్యీము గుట్టు తాంక నాడినపుడు కలుగు సిగు_ తాను 

పోను అన్నందుకు _ నున్నీ గా విముఖీభవ ని సుహృదః _ ఇ పేల చారుదత్తుండు 

వాపోయినందులక _ తనకు _ అతనిచే నిత్య ముసళో పకృతు నకు సిగ “కలిగినది, 

యది మయా గ న్లవ్యమ్ = చను పోవన వలయు చన రశత్ = అప్పటికీ 

ఏఛా రదనిశా అపి మే సహాయినీ = ఈరదనిక కూడ నాక తోడుగా, అగునుగాశ, 
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బారు... రదని శే, మై(తేయ మనుగచ్చ. 

వేటీ__య దార్య ఆజ్ఞావయలి, [జం అజ్జో ఆణ వేది ] 

వీదూ.__భవతి రదనిశే, గృహాణ బలిం [వదీవం చ. అహా 

మపానృతం వతుద్యారకం కరోమి, [భోది రదణివ, గేబ్బ బలిం 

నదీవం అ, అహం అపావుదం వక్చ్యదుఆం అం కరమ]. (తథా 

కరోతి ), 

వనన్న-__. మ మాభ్యువవత్తినిమిత్త మి వాపావృతం వతు, 

ద్యారకమ్. త ద్యాన' త్స్ప)విళామి. హో ధిక్ హో ధిక్, కథం 

(వదీవమ్ ! [మమ అబ్బువవ త్హిణిమి త్తం వీఅ అవాన్సవం వక్ట్ళదు 

ఆరఅమ్. తా జావ వవిసామి, ] (దృష్ట్వా) వా ద్దీ హా దీ, కథం 
౬ #]| జో న్ ల వదీవో!] (వటాన్వేన నిర్యావ్య (వవిష్టా) 

చారు.__మై లేయ, కి మేళత్ ? 
శీ 

లక కాచివాాాయాకాలులుతలు చుడ చనానయులు. హీలుశ్యాల్యనా... ఇకా రా అనియా. మాలలు. చా ద. జా దానన కం అతను = ద ననన ఆం దా అలాకాదని జల. గనుల యట మరల. _ టకా కా. 

మె లేయం అనుగచ్చ = మె తేయుని వంట పొమ్ము, యత్ ఆర్య ఆజ్ఞాప 
యు న్న (0 జో 

యతి _ సరే, అయ్య గారు ఉత్తరువు చేసిన మే. భవతి రదని కే = ఆమ్మా రదనిళా, 

గృహాణ = పట్టుకో, బలిం (ప్రదీపం చ= ఉపహారమును, దీపమును, అవాం౦... 

కరోమి = “నీను దిడ్డి వాకిలి "తెజచెదను. తథా కరోతి - అట్లు చేయును _ దానిని 

తెజచును అనుట, 

మము అభ్యుపప శ్రీ నిమి త్రం ఇవ=నన్ను శాపాడుట కోసమో యనునట్లు గా, 

పత, ద్వారం అపావృతం = డిడ్డి వాకిలి తెజవయబడినది, తత్ యావత్ (పవీళామి = 

గావున ఇజి (ప జీశిం చదను, దృ హ్వ = చూచి _ చొరంచదో౮గా నే, అగపడీినది 

గీపము, _తన"పి ఆవెలుతురు పడి తాను అగపడకహాడని వారికి ఆగపడునట్లు, తనక 

రక్షక మెన వీళటిని "భీదించునని, భయపడి _ వోధిక్ _ అయ్యో యిసీ అనుకొనుట, 

పటాన్తేన = కొంగుతో _ విసరి యనుట _ నివాళాఫ్య = (దీపము) ఆర్పి, అది మతే 

యాదులవము ఆఅగసడలేదు ._ వారు దీపము తేలుపు తెజచిన గాలికి ఆటిపోయిన 
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విదూ-___అపావ్నత వమద్యానేణ విణ్లీభూ లేన వాలేన నిరా 
విత; (వదీవః, భవతి రదనిశే, నిప్కూ- మ త్వం వత ద్యార కేణ, 

అహా మవ్యభ్య న్నర చతు; ఛాొలాత (వదివం (పజా ల్యాగ చ్చామి, 

[| అవావుదవ వక్థ్రదులర ఏణ వీణ్లేభూ దేణ వాదేణ ణివ్యావిదో వదీవో, 

భోది రదణివ, ణిక్టమ తుమం వకదుఆరవణ, అహం పి అబ్బ న్నర 

చదుస్పాలాదో వదీవం వజ్ఞాలిల ఆఆచ్చ్భామి. ] ( ఇతి నిప్కా-) నః, 

శకారః__ఛభావ భావ, అ న్వేమయామి వసన సేని కామ్, 

(భావే, భావే, అక్టేశామి వశన్న శేణిఅమ్. 7 

సటః_అన్యివమ్య'తామ అనిమ్య'తామ్, 

శకారః___(త ఛా కృత్వా) భావ భావ, గ హీ తా 
గానా, [భావే భావే, హస గహిడా. ] 

వటః._ మూర, న న్యహామ్, 

శ్ర-కారః?___ఇత సావ ద్భూ త్వా ఏకాన్మే భావ స్పిష్టచు, 

[ఇదో చావ భవిఅ వఅన్తే భావే చిట్టదు. ] (పున రన్విమ్య చేటం 

గృహీత్వా) భావ, భావ, గీతా గృహీతా. [భావే భావే, 
గపిాదా గప్ దా, ] 

on 

పిండీభూ తేన వాయునా = మొ _తేము ఐన గారిచే గాలి తటాలున 

వినరుగా కొటినడాని శే నిపా_ఇమ త్వం = నీవు వెలువడు బయటికి పొమ్ము, 

అభ్య న్నర చతుఃశాలం = లోపలి నాలుగుగ దుల ముంగిలిలోకి, (ప్రదీపం (ప్రజ్వాల్య = 
దీపమును వెలిగించుకొని. 

దనుకొన్నారు, 

అన్విష్య కాం = వెదక (బడును-గాక _ వెదకు _ అనుట. తథా కృత్వా డా 

ఆట్లు వేసి _ చీకటిలో వెదకుట నభినయించి, గృహీ తా _ పట్టువడినని! నను 
ఆవాం = ఓరీ "చేను రా నన్ను పట్టుకొన్నావు ఇతః తావత్ భూత్వా = ఇక్క 
డికి వచ్చి _ వీశా స్వే భావః. తీష్టతు = ఈ ఏశాంతమున భావ ఉండునుగాక _ 
ఆనుచు గుర్తుగా పిటుని ఒక తట్టు ఉషంచినాండు _ నురల పొరపాటు పదకుండుటకు, 

మరల వెదకుట ఆఫీనయించి చేటుం బట్టుకొని _* దొరకినది” అని అజచి నాయడు. 
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చేటః:__భట్టారక, చేటో ఒహమ్. [ భట్లేశే చేడే హే, ] 

శ కారః.__ఇతో భావః, ఇత శ్చేటః, ఛావ శ్చేటః, చేటో 

భావః, యువాం తావ 'దేకాన్వే తిష్టతిమ్, [పున రన్విమ్య రదని 

కాం శేశేషు గృహీత్వా ఎ భావ, భావ, సాంవతం గృహీ తా, 

గృహీతా వనన్నసేనికా, [భావే భావే, శంవదం గహిదా వశన్త 

శేశిల 7. 

న్లో, అన్గ కాగే వలాయమానా మాల్యగ స్టైన నూచి తా 

శ్రీన్స బృన్ద వ రామ్బుష్రా మాలా కే నేవ (చావడీ. ఏ౯ 

[ అన్గఆ లే వలాఅన్నీ మల్లగనేణ ళూళత్తదా 
థి శాలి న ౧ 

కేళవిన్దే వలామిట్టా వాణ క్క ణేవ్వ దోవదీ. ] 

whe హిం. ek లాలా. దల ంకాయంల.. మావారు. ఆ వసాలు ల wr ల. 

భట్టారక = దొరా, వేటః ఆవాస్ = నీను వేటుండదను, త్వం తావత్ = 

నీవును, ఏళాన్వే తిష్ట = ఇక్కడ ఏ కాంత్ మున ఉండు. అట్లు ఉంచి బాగుగా 

గుబుతు ఊంచుకొొనుచున్నా (డు, ఇతో భావః = ఇక్కడ భావ, ఇరేః చేట = 

ఇక్కడ చేటుండు _ అని రెండు మారులు చెప్పుకొనుచున్నా డు మగల పొరపాటు 

పడవండుటవ, పున రన్విష్య- = మరల వెదకి, రదనికాం "కేశేసు నృహీత్వా = 

రదనికను 'వెండుకలం _ కొప్పునం _ బట్టుకొని, ఈతూతి (స్త్రీగా తోంచినందున, 

కప్పక వసంత సేనయే పట్టువడినది అనుకొని, 

ఫో, 3౯. అనకాశే = చీకటిలో, పలాయమౌనా = పరువెతుచున్నటబె, 
ళం థి ఆజా రంల 

మౌల్యగ నేవ నూచితా = వూలదండవాసనవే నూచింపంబడినదై, చాణెక్వేన 

(చౌపదీ ఇవ = చాణక్యుని చేత (దౌపదివ లె, "కేళబృ చే = వెం డుకల ము త్యేమున య 

కొప్పులో _ ప రామృ హో ఆ త్రడవి పటుకొనంబడీినది. 
లు లు 

దుఃళాస]నేన అనుటకు చాణక్యేన అనుట శోకారుని ఇతిహాస విరుద్ధం పుం 

బలుప్, 

MR — 10 
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వీట$.__ 

న్లో, వ పానీ వయసో దర్చా త్కు_ లపుశ్తా )నుసారిణే 
EES కుసుమూ భ్యషు సేవిత వ్యేషా కర్షి తా, రం 

న్గ-కార $8... 

న్లో ఏ పాసి వాసు శరసి గృహీతా 

శకేశేసు వాలేషు శిగోరు హేషు 

ఆకోళ విక్రోశ లపాధి చణ్ణం శంభుం 

శివం శంకర మోశ్వరం వొ, ళం 

—— వాల నాననానా. 

వో ఈం, వయసః = యావనముయొక్క_, దపాజాల్ = (తుళ్ళువలన, 

వలపు తౌనుసా౭జీ = కులీను (డైన యువకుని, (ఆనుసారిశే = అఫిసరించుచున్న 

దానవు, కసుమౌా భ్యేషు = పూలు దాల్చియున్న (కావుననే, సేవిత వ్యేషు = 

కొలువ6 బడవలసినవెన _ ఎంకేయో _ ఇంకను _ పూలతో _ పూజింప దగినవైన, 
శేశేషు = వెండుకలయందు _ కొప్పన, ఏసా = ఇదిగో, కషిలాతా అసి= లాగ. 

బడీనచాన వె తివి, 

ఈ తగని దుండగమునకు పాల్చజుపంబడితివి, శళారుండు దాని బారు 

దతాఖిసరణముం జెప్పినప్పటినుండి విటుడు దానియెడ చిత వృత్తిని మోర్చుకొని 
జడి అతు ౧ వి 

అనుకూలు( డె చఛారుదతునిసాని యని గ "రవబుర్ధి వహించినాండు _ సాయపదడనుం 
ము అట 

సోరినాండు, + 
= 

అండుదానిని పరాయి మగవాడు లాగుశే తప్పు ఆందు ఏశేషముగా 

కొప్పున _ జుటున _ పటి లాగట ఎంత యుకుంతేవ్యము గాని, దండ్య మెన తెప్ప, 
లు లు మెం 

5 మతీ అడి యిట శళారుని ,స్పేని బలాత్క_రించి మరులుగొల్పు నేప. ఆ తప్పిద 

మును ఆవివేకమును ఆవ లేపమును వరి ౦ప6 దరముగాదు, 
OC) 

ఖో, ఈ౧. వాను = ఛాలా ఏషా = ఇదిగో శిరసి జేశేషు వాబేము 

శిరోరు హేమ = తేలమోంది కొప్పూన _ ఇవి శకారుని పునరు క్తుణు; గృహీ తా ఆనీ = 

పట్టుకొనంబడిరివ్వి ఆతి చణ్చం = ఎంతేబిగరశా నైనను, శోంభుం శివం శజ్బు_రం 
ఈశ్వరం వా = కంభుని ఏ పేరు పెట్టి మొనను, అకోశ వికోళ వాలప = ఆలువుము, 
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[ఏ వాలి వాశూ తిలళి గ్రహీదా 

శేశేశు వాలేశు శిలోలుహేశు 

అకోో_శ వక్కో-శ లవాహి చణ్ణం శఛంభుం 

శివం శంకల మోశేలం వా] 

రదనికా___((న భయమ్) క్రి మార్యమి ర్య్యవసితమ్ * 

[కిం అజ్జమి స్పేహీం వవసిదమ్, | 

విటి... కా ణేలిమాత 9, అన్యవఏ చైవ స్వర నం యోగః, 

ఫకార:ః.._భఛాన భానవ, యథా దధినర వరిలు బ్రూయా మారా 

రికాయాః స్వర వరివృ త్రీ రృవతి తథా చాస్యాః పుత్రా న్వగవరి 

వృత్తిః కృతా, ( భావే, భావే, జధా దహిశర నలిలుద్ధాఏ వుజ్జాలీవ 

శలవలివ త్తే హోది, తధా చాళీవ ధీవ శలావరినచ్నే కడ] 

విటః-___క థం న్వరవరివర్హః కృతః! అహో చిత్రమ్, అథవా 

శ్చ ముత్ర చిత్రమ్, 

a జ తా 

శంభుం ఇ త్యాదియు అశోక _ ఇ త్యాదియు శళారుని పునరు క్ల కలం, ఇంక నూ 

ఏ ఫారోష శాలియు నిన్ను వడిపింపంజూలండు, 

సభయమ్ = భయముతో, కిం ఆరగ్యమి కః వ్యవనీతం = పూజ్యుల చేత - 

మాచేత _ ఏమి పూనంుడినదికి నన్ను మోరు ఏమి చేయం గోయదున్నారు, వూజ్యు 

లారా, ఆయ్యలారా, ఆన్య ఏవ ఏసు, స్వరసంయోగ । _ ఈగాంతు, పలుకు 

సవ్వడి వేలుగా ఉన్నది _ వసంత జేనది శాదు, దధి నర పరిలుభాయాః = పెరు(గు 

మీగడ పి ఆసనగొన్న, మొజూళారిశాయా!ః = ఆడుపిల్లిక, యథా స్వర పరివతేళా॥ = 

ఎట్లు (నొంతు పలుకమార్పు, భవతీ = కలుగునో తథా = ఆగే, చాస్యా? 

పుత్యా = (ఈ) అంజెహాతు వేత, స్వగపరివత్ ౯| = సొంతుమొర్చు, కృతః జ 

చేయబడినది. 

కథం = ఏమో, స్వర పరివలే జా; కృతః = నగొంతుమోర్చు చేయ(ంబడినదా! 

ఆహో చిత్రమ్ = ఆళ్చగ్య మౌొళ్ళుర్యము, ఆథవా= శాదు, ఆట్టుశాదు - 8౦ ఆత 

చ్నఠేం = ఇందు ఆశ్చర్య మే మున్నది * 
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న్లో, జయం రబ్లవ వే నేన కలానాం చోవరితమయా 

వజ్చనావణ్ణిత కేన న్వర_నె పుణ్య మూన్ తా, ర 

(ప్రవిశ్య 
విదూపక?__హీ హీ, ఆశ్చర్యం భోః, (వదోషమనస్షమాగు 

తేన వశుబన్థోవనీత స్యేవ ఛాగలన్య హృదయమ్, పురపురాయ తే 

(పదీవః, ( ఉవనృత్య రదనికాం దృష్ట్వా) భో రదనిశే, [హీ హీ 

భోః, వదోన మన్దమారు దేణ పసుబన్టోవణేదన్న విఅ భాగలన్ప హీఅ 

అమ్, పురపురాఅది వదీవో, భో గదణిఏ, ] 

శ కారః...భావ భావ, మనుష్యో మనువ్యుః, [భావే భావే, 

వో, రే ఇయం = ఈ సె. రబ్దప్ర వే కేన = = నాట్యస్థానమం జొచ్చుట 

చేతను, కళొనాం = కళలయొక్క, ఉపళకితమేయా చ= ఢక్వుకొనుట చేతను, 

వష్బునాపణ్తిక త్వేన = మోసము చేయుటయందలి పాండిక్యముచేత ను, చేరు 

చేతను _ స్వర నెపుణ్యం = పలుకు (గొంతు అంతలో మార్పు చేర్చును చేర్చును, 

ఆఆ = పూనినది, పట్టినది, 

వేళ్ళవ సులభములగు విద్యలు _ రంగ ప వేళము _ ఆయావేషములు వేసీ 

నటించుట _ కళాశిక్షణము _ కోయిలకూ6త మొదలెనవాని యనుక రణము సైతము 

నేర్చుకొనుట, వంచనా పాండిత్యము - మోసమును విద్య గా "సేర్చి అందు 

పో డక ము పా గ క్ దు వు పటి 4 7 ౦డెత్య ందుట, ఈ యన్నియుం గలది సర చె పుణ్యము పట్లనది 

హీ ఫీ భోం అయ్యో, రదనిశా, (ప్రదీపః = దీపము, పురపురాయ'ే _ 

పుర పఫురలాడుచున్న దే _ అదరుచున్న బే _ (పదోషమనమౌరు తేన = మునిమాప్రు పేల 
లి య 

గాలికి 3 పళశుబన్ధ... = యజ్ఞ పశువు కట్టు క 0బమునకు ఈడ్వంబడుచున్న మేక 

యొక్క. గుం జెవలె, 

మనుష్య! _ ఎవడో మానిసి! 
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విదూ.___యు కం శేదమ్, సదృశం నదమ్, య డార్య వారు 

దత్తృన దర్శిదత మయా సాంవతం వరపురుపూ “గేహాం (వవిశ ని, 

[ జుత్తం ణోదం, నరినం చేదం. జం అజ్ఞ చారుద త్తన్ప దలిద్ద దావ 

న ంవదం వరపురిసా గేహం వవిశ ని ]., 

రద..ఆర్య మై లేయ, (వేతున్వ మే వరిభవమ్. [అజ్ఞ 

మిశ్తేఅ, వేక్ట మే వరిహావమ్ ] 

వీదూ.__కిం తవ వరిభవః? అథ వాస్మాకమ్, [కిం తప 

వరిహనవో, ఆదు అవ్హూణమ్ ]. 

రద___నను యుష్మాాక మేవ, (ణం తుమాణం చేవ 7 
యె డు 

విదూ.__కి మేవ బలాత్కా_రః, [కం వసో బలాక్కా-_రోీ ] 

రద___అథధకిమ్, [ అధఇం _], 

విదా__నత్యమ్, బలా త్మ. ర 8, [ నచ్చమ్, బలా 'క్కా_ రో ] 

రద.__నత్యిమ్. [ నచ్చమ్ ] 

యు కృం _ సదృశం _ ను ఇదమ్ = ఇది పాడియా, ఇది తేగినదా?ి యత్ _ 
ఆత ఖ 

ఏదన(గా, ఆర్యచారుద తృస్య దరి్శద్రతయా = చారుదత్తేయ్య పీదణికముచేత, 

సాంప్రతం = ఇప్పుడు పరఫురుపా; = పరాయి వారు గేవాం (పవిక ని = ఇంట 

(ప వేశించుచు న్నా శే, ఆర్య మె. తేయ = మె తేయయ్యా, (పేషుస్య = చూడు _ 

చే పరిభవం = నా(కు జరిగిన) అవమొనమును, 

కిం తవ _ నీకా అథవా = శాదు, ఆస్యాకమ్ = మాెక్కీ నను యుహ్మెక మ్ = 

మీకే కదా కిం ఏష బలాత్కాారః = ఏమి ఇది బలాత్మా_రమౌ క బలవంత ముగా 

లాగుటయా * ఆభ కిం = అవును, సత్యమ్ = నిజమా శ దగ్గ కాష్టం = వేదిక అను, 

ఉద్యమ్య = ఎత్తి, 
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విదూ-__(న్మకోధం దజ్ఞకాష్ట ముద్యమ్య) మా తావత్ ! 

భోః, స్వ శే గృహే కుక్కు_రో 2వీ తావ చ్చే భవతి, కిం పున 

రహం (జాహ్మణః? త చేతే నా స్టాదృశ జన భాగ ధేయకుటి లేన 

దణకాషేన దువ సేవ శుమ్మ_వేణుకన్న మనకం తే (పహానై 
Gs (౦) వ ట్టి ఫి ఆలి (oe 

కుట్టయిప్యామి, [మా దావ. భో న్పశే చేమ కుక్కురోవి దాన 

చణ్లో భోది. కిం ఉణ అహాం బమ్షణో. తా వదిణా అహ్మురిసజణ 

భాఅ ేఅకుడి లేణ దణ్ణక క్టైణ దుట్టన్న విత సున్టాణ వేణుఅస్స మర్థే అం 

డే వహాచేహిం కుట్ట యిస్సమ్ ] 

విటః మహో! బాొహ్హ్మణ, మరయ మరయ. 
షె పు 

విదా (ఏ టం దృ స్టా) నాత్ర వసో అవరాధ్వతి. 

మా శావర్ = హడదు, కూడదు, స్వశే గేహే = తన యింట, కక్కురః 

అపి తావత్ = కుక్క సయితీమును, చళ్లాః = (కోపముతో) భయంకరము, భవతి = 

ఆగును, కీం పునః = మణి ఏమి ఇప్పవలయు'నా ! ఆహం (బాహ్మణః = చీను 

('బాహ్మణుండను _ ఎంత చేయలేను అనుట, 

స్వే గా కుక్కు_ర8...కొం ఫున రహం (బాన్మాణంః. ఇందు అఅంకారము 
| 

కావ్యార్థాపత్తి, 

కేముత _ మటీ చెప్పవలయునా* అనుచోట శా వ్యార్థాప తి, కము ల్యే 
# pn =) చొ... 

నారసంసీది ॥ శావ్యార్దాప తి రిష్యు తే క 
థ ధి 9 2 

కత్ = శావున, ఏతేన దగ్జశావ్వేన = ఈ (చేతి కజ్బ్జతో, ఆస్మాద్భృళ 
జన ఫాగ 7భధేయ కుటిలేన = మాబో(టి జనుల యదృష్టమువ లె వంకరయొనదాని చేత _ 

కాప్టవిశేసణము _ విచూపషపనికి చేరిక బ్రయు వంకరయెనచే. శుష్కు_వేణోః ఇవ = 

ఎండిన వెదురుం బోలిన, దుష్టస్య లే వముసకం = దురనుందడవె న నీతలను, (పదో శః 
న్ వాటి Ca జ... a= 

కుట్టయి స్వామి = దెబ్బలతో, కొ కుద ను. 

మహ్మాబాహ్మణ హరీ దొడ్డ (బావ్మాణులడా, మప,ుజాయ = మన్ని ౦ పుము, న 

ఆక ఏన ఆపరాధ్యతి = ఇందు ఇక (డు శాదు తప్పు వేసీనవాండు, ఏ వులు ఆశ 
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గ బో (శకారం దృష్టా) ఏవ ఖ ల్వ,_ తావ రాధ్యతి, అ లేచే రాజ్ఞ ఃశ్యాలక 

సంసానక దురన దుర్శనువ , యుకం నేదమ్, య ద్యపీ నావు 
థు జా (1 $ ద ట్టి 

త్మత్రభవా నార్యచారుదత్తో' దర్శి దన్సంవృ తః, తత్కిం తన్న గురై 
ర్నాలంకృ తోజ్జయిసీ, యేన తన్య గృహం (నవిశ్య వరిజన 

స్యేదృశ ఉవమర్షః కియ శే, 

[ఇ ఏత్త వసో అవరజది. ఏసోకు సత్త అవరజది. అేశే థి య ఖి య 
రాఅసాలఅ నంట్టాణఅ దుజ్జణ దుమ్మాణున్న. జుత్త్మం శేదమ్. జజ 

వీ జాను తత్తృ్తభవం అజ్జ్ఞబాసుపత్తో దలిద్దో నంవుతో, తొ కిం తన్స 

ఏణేపీం ఇ అలంకిడా ఉజ్జయిణే, చేణ తస్సగేహాం వవిసిఅ ఈరిసో 
ఉవమద్దో కరీఅది. ] 

శ్లో మా దుర్షత ఇతి వరిభవో, నాస్తి కృ'తానృన్య దుర్లతో నామ. 
వారి లేణ విహీన ఆథ్యో 2ఒపి చ దుర్లతో భవతి, రక 

ట్రై 

ము జాలా తేజా వా ల. ల లం దాగా 

అప రాధ్యతి = వీడు కాదా _ ఈ శళశారుండు _ ఇట నాయడు అపరాధము 

ఛావించినాండు యది అపి నామ. .. సంవృత్నేః - చారుద తృయ్య దర్శ్మిదు౬ డైన 

సమా తము, తత్ = దాన కిం తస్య గులా? న అలజ్బ్భృ తా ఈ జ్ఞయినీ = ఆయన 

గుణముల చే ఉజ్జయిని అలంకరింపంబడక యున్నదా? ఆయన మంచి స్వ భావము 
గాక్ఫేత (ము ముద లే నవి ఈ జ్ఞయినిశే అలం శారమెనవి, (ప్రనిద్ధిం గోలుపోయినవా 

డనుట. యేన = ఏలన _ ఏల యడుగుచున్నానన(గా, తస్య గవాం (ప్రవిశ్య... 
అతిని యిల్లు చొచ్చి, ఆతని పరిజనమునకు ఇట్టి, రూ పమద౯ా8 = నలంగుడా ఖీ 

అనలేచే = ఓరోరి, సంస్థానక = ఆది వానిెపేరు, రాజళ్యాలక _ రాజుమటందీ, 

రుజకాన = దుమ్లండా, దుముజానుష్యు = బానజాతివాండ్యా సీ చింత రాజు మల6డి 

యైనను, ఇట్టి చెడ్డపని చేయుదు వా * . 

శో ౪3. దుగళాత ఇతి = దర్శిదుండు ఆని, మౌ పరిభవః = కూడదు 

ఆవమౌనించుట, కృతా నృస్య = విధికి చెవమునవ, దుగజాతో నామ నాన్ని = 
బీదవాండనుట లేదు _ పాటింపండదు, ఇారితేణ హీనః = మంచి నడువడి _ 
శీలము _ లేని వాండు, ఆఢ్యః ఆపి _ భాగ్య _ ధన _ వంతు. డైనను, దుగకాత్ర? 

భవతీ = బవీదవాండు అగును, 
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[మా దుగ్గదో త్తి వరివావో ణక్లి కఅన్నన్ప దుగ్గదో ణామ 
౧ శాన యి ఆయి ౧ 

బారి త్రేణ విహీణో అడ్డో విఅ దుగ్గదో హో, ] 

విటః.__( నృవె లత్యమ్ ) మహా వాహ్మణ, మర్ష్వయ మర్ష య; 

అన్యజనశ జయా ఖు లద మనుష్టైతమ్, న దర్నాల్ , పశ్య 

నో, నకా మాన్విష్య తే 2.స్మాభిః 

విదూ.___కి మియమ్? [కిం ఇయమ్? ] 

విటః...శా నృం పావమ్ ! 

ధన మన[గా నిజముగా ఏమి*ి కీలము, అది కలవాడు నిజముగా భాగ్య 

శాలి, అది లేనివాండు, ధనమున్నను పేదయే, ని ర్భాగ్యుంజే ; జ్పీదతికము 

యముని దండన పొందునది కాదు, మటి ఛారితహీనత ఏరునుకొన్నావో అది వాని 

కడ పేదటికము, 

నానీ కతా నస్య _ అను మొదలెన 'సమరనము కలిమి, శావ్యలిం గా 

అలంకారము, 

ఆఢ్యో ౭_పి దుర్షతో భవతి _ ఆను వికోధము ఇార్మిలేణ విహీనః అని 

ఆభాసమెనందున విగో ధాభాసము, 

“ఆభాసత్యే వరోధస్య వికోధాభాస ఇప్యు తే, ?. 

సవై అక్షుకొ = గుట్టు తాక నాడంబడుటవే కలిగిన సిగ్గుతో, ఆన్యజన 

శజ్బు_ యా =మట్ొక తే అని యనుకొని కడా ఇదం ఆశనుషిలతేమ్ = ఇది _ ఈపని _ 
_ © 

చేయబడినది న దపాకాత్ =ోపొగరువలన శారు _ విటుడు చారుదతుని పేరు 

తొలుత విన్నప్పటినుండి వసంత సే నాఫిసరణము మౌనుకొని పళ్చాతీ పుండు నగు 
తాత క 

చున్నా6డు _ శకారుం డెకంచడే పోకిరిగా నుండుట, 

నో, రర. సళశామా = శామముతో _ కోరికతో _ మరులుతో కూడు 

కొన్నట్టి. (ఒకర్తు) అస్మాళిః = మాచే అన్విష్యు లే = వెదకంబడుచున్నది _ 
(ఇంఠేలో తొందరపడి యడుగుచున్నాండు “కిం ఇయం. ఏమి ఈపయా *”_అని, 
శాన్రం పాపమ్ = శాదు శాదు_ అనుటకు _ శానం పాపమ్ _ అనుట _ ఆపె 

ఆటీ an 



[వథ మో2౭ జు ః 81 

కాచి త్భా్యాధీనయావనా | 

సా నస్తా, వ జ్క యా తస్యాః (పామే 2ఒ_యం నీలవళ్ళునా, 'రళ 

నర్వథా ఉద మనునయ సరసం గృస్యా'తామ్, (ఇతి ఖడ్ల 

ముత్సృృజ్య కృ తాఖ్జులిః పాదయోః వతతి ), 

వీదూ.__నత్పురువ, ఆలి ఫోతిహ, అజానతా మయా త్య 

ముపాలజ్బః, సాం[వతం పున రాన న్ననునయామి. | నవ్వురిన, 

ఉ స్టహి ఉ కహి, అఆణన్తేణ మవ కువముం ఉవాలబ, సంవదం ఉణ 

బాణనో అణుగేమి. ] 

అటి యపవాదముం బలికిన పాపము శోమిం-చును గాక. ] కాచిత్ _ ఒశానిెక తె, 
ప) 

స్వాధీనయావచా= తన జవ్వవమును తన పరముగ నే అమ్ముకొనందగినట్లు ఉంచు 

కొన్న ఉిబి_ ఛభరకను అత మొమలకును పరాధీనము శానటిది _ పరకీయశానటిది _ 
ఉం అటి జాలీ ఉం ళు 

సామాన్య, బోగముది _ అనుట, సా= ఆపె, నహై = ఆగపడక పోయినది తస్యాః 

ఛజ్కయా = అపెయొక్క_ _ ఆపెయను సందేవాముచేత, ఇయం = ఈ, శిల 

వబ్బునా = నడవడి లోపము పరస్త్రీని తాయట యనునది (ప్రాప్తా? పొంద 

బడినది _ దాన ఈ నిందక పాల్ప్చడితిని, 

ఒక బోగముది ఇటు వచ్చినది, దాని వెంట వచ్చితిని, ఆంతియ, నీను 

పర స్త్రీని బలాత్క_రిందు చెడునడువడి నడంచుకొనువాండల గాను, దానికి “నీను 

మటెంత్క ఎట్లు తమమొపణ ఒనర్తును శ 

సవ౯ాథా = ఎల తెజింగులె న, అనునయసవకళా స్వం = ఊఆఅడింపు మొంత్సేము ఆ 

బగిమాలుకోొనుట _ గృవ్యాతాం = (గ్రహింప. బడునుగాక, నన్నూ మన్నించి 

శావుము _ అని _ కృ తాబ్లలిః పాదయో॥। పతతి = చేగులు మోడ్చి పొదములం 
జ 

బడును, 

సత్చురువ = ఓయి సజ్జను (డా, ఉ త్రిష్ట = "లెమ్ము, అజానతా మయా = 

ఎజు(గని వాండ నెన నాచేత, త్వం ఉపాలబ్రః = నీవు దూజంబడితివి, సాంపతం 

పునః = మటి యిప్పుడు జూనకా ౫ ఎణు6గుచున్నవాండ నై _ అనునయామి = 

MR — 11 
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వీటః.__నను భవా నే వా (తానునేయః, త దుత్తిస్టామి 

నమయత ః, 

విదూ.__భణతు భవా౯, [భణాదు భవమ్ |, 

విట; య దీనం వృత్తాన్న మార్యచారుద త్తన్య నాఖ్యా 

స్యసి 

వీదూ.___న కధయిష్యామి, (స కధయిన్నమ్ ]. 

పటః___ 

శ్లో వవ తే (వణయో వ్మివ శిరసా ఛార్య తే మయా 

గుణశ శె) ర్యయం యేన శన్ర్రువన్తొ 2_పీ సిర్ణి తాః, లన్ని 

(నేను)నిన్ను తే ర్చెదను, నన్ను మన్నింపుము, బతిమొలెదను, నను = ఆయ్యా, 

భవాకా ఏవ అత్ర అను నేయ! = నీవే ఇందు మన్నింపు ఆడుగంబడదవలనీనవా6డవు, 

సమయకః ఈలి పామి = (నీవు నాకు ఈ) సమయము _ ఒడంబడిక, వాగ్గానము 
ఆశీ ఢి 

చేనినక్లైవ _ ( ఊ త్రీష్టామి = "నేను (నీపొదములు వదలి లే చెదను, ఛణతు 

భచాకా = నీవు చెప్పుదువుగాక _ చెప్తాము అనుట _ యది ఇమం వృత్తాన్నం ఆర్య 

చారుదత్తస్య న ఆఖ్యాస్యనీ = ఈ జరిగినదానిని, "నీను కావించినదానిని చారు 

దత్తీయ్య గారికి చెప్పకందు వేని న కథయిస్యామి = నేను చెప్పను, 

న్లో, sy. విప = (భావ్మాణుడా, ఏషః తే (పణయః = ఇదిగో ఈ నీ 

స్నేహము మయా = నాచేత్క శిరసా ధార్య తే = తఅపె. దాల్చ్బంబడు చున్నది 

యేన = దేన, శస్త్రవన్తః అపి వయం = కత్తి పూనినవాండ _నెనను “జీను, 

గణక సె చః = సద్ గుణము లనుఆయుధేముల తో, నిజిలాఈొః _ క డింపయడితిని, 

చారుద త్తునికి అణయపోతీని, సత్పురుషులు లోకమును _ లోపలను _ గుణములతో 

గెలుతురు, స్వాధీనము వేసికొందురు, 

నీతోడీ యో స్వే వామును శోను తలం దాలును, "నేను నీకు _ మోకు _ ఎప్పు 
a లా 

డును ఎందులకునా వశ్యు (డను, నాక్రి ఎందులక* నీ గుణములకు నీను 

డానుందను, 
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న-కా_( సాసూయమ్ ) కింనివముత్తం పున రావ ఏతే న్య 

దుష్టవటుక న్య కృృవ ణాజ్షులిం కృత్యా పాదయో ర్నివతితః? (కిం 

ణిమిత్తం ఉణ భావే వదళ్ళ దుట్టవడుఅశ్ళ కివిణఅజ్ఞ లిం కదు 

వా యేశు ణివడిడే? క 

విటః..ఖీతో 2...స్ఫి 

శకా__కస్నా తృ్యం భతః? [కళ్ళ తుమం ఫీదే?] 

విటః_తెన్య చారుదత్తన్య గుజేభ్యః, 

శకా___ కే తన్వ గుణా యస్య గృహం |వవి శ్యాశితన్య మపి 
నాస్తి, | కే తశ్ళ గుణా జళ్ళ గేహం వవిశిఅ అశిదన్వం పి ఇత్జి ] 

వీటః___వూ మైవమ్, 

న్లో, సో 2._న్టద్విధానాం (పణయెః కృళీకృతో 

జానా rs a వాము జ wr 

గుణళ సెం: _ అని భూపణముచేశ రూపకము, 

విషయ్య భేత తా(దూప్య రంజనం విషయస్య యత్ రూపకమ్. శిరో 

ధారణమునకు ... నిర్మి ఆః ఇత్యాది సమర్థనము కలిమి శావ్యలింగమును, 

సానూయమ్ = అనూయతో, కిం నిమితం పునః = మణి మయొందులపవి 

ఛావః = భావ, ధుష్టవటుకస్య = చెడ్డనణు పవక, (క _ నిందాథకాకము, వటుక 
అనమటయు,), కృపణం ఆజ్బులిం = దీసప్రు చేమోడ్సు, కృత్వా = శావించి, 

పాదయోః నిపతిత; = పాదములం బడినాండు * 

భీత; అన్ని = భయపడిలిని, కస్మాత్. = ఎవనివలన * తస్య చారుద త్వస్య 

గుణెభ్యః = ఆ చారుద తుని గుణములవలన, "క్ట తస్య గుణాః = ఏవి ఆతని గుణములుకి 

యస్య = ఎవనియొుక్క.. _ (అతినియొక అనుట), గవాం (పవిళ్య = ఇంట 6 

జొచ్చి, అశితవ్యం ఆపి నాసి = తినందగినది _ (కమి కండు హాడైనను లేడ, 

మామా ఏవం = అనకు, అఆట్లనకు, 

ఖో, రజ, సః = అయన, అస్మద్ విధానాం (పణయెః = నాంబోంట్ల 

యా చనల వేత, కృశీకతః = సన్నగిలునట్లు _ బక గా _ సంపద బేనివాండు గా 
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న లేన కళ్ళి ద్విభవె ర్విమానితః, 

నీదాఘకాలే పవ సోదక్షో (హాదో 

నృణాం న తృష్లా మవనీయ శుష్క- వాళ, రోజ 

శకా__( సామక్షమ్) కః న గర్భడాస్యాఃపుత్స)ః! (శే 
గ బ్బ దాసీవ పుత్తే 2 

శో ఫారో వ కాన్సః పాణ్ణవః శ్వేత శేతుః 

పుత్ 9 రాధాయా రావణ ఇన్ష)దత్తః 

ఆహో కుస్త్యా తేన రామేణ జాతః 

అశ్యజ్ఞామా ధర్శపుతొ) జటాయుః * రో 8 

చేయబడి నాయడు, అడిగినవారి కెల్ల అడిగినట్లు పెట్టి, ఇట్లు ఉేదవడి నాయడు, విభ వైః= 

సంపదలశచేర, తాను కలవా(డను అని, లేన = అతనిచేత, కశ్చిత్ = ఎవడును, 

న విమౌనితః = ఆవమానింపయణడ లేదు, ధనముకలిమి _ ఈవికలిమి _ గవకాములేమి _ 

ఇన్ని యం (పత్యేక గుణములు, నిదాఘశకాలేషు = ఎండకాలములంద్కు సోదకః 

1హదః ఇన = నీరు నిండిన మడువృ వలె సః = అతండు, నృణాం = జనుల, 

ల్భేస్టైం = ఆశను, దప్పీనిఆనియు అపనీయ = తీర్చి, కుష్కు వాకా = లేనివాండు _ 
దరి దుండు _ ఎండిపోయినవాండు _ ఐనాండు, 

నాబోంట్లప "పెట్టి తాను లేనివా౧డెనాండు, కలవాడ నన, ఎవనిని అవ 

మానించి యొజుంగండు. ఎండశాలపు మడుగువలె జనుల ఆసదప్పిని తీర్చి తీర్చి, 
పాపము, ఎండి _ దరిదు(డె - పోయినాడు, 

కః సః గభ౯దాస్యాః పు[తేః _ ఎవండు ఆపుటులంజాకొడుశా! వాండా, 
లు 

సీవు చెప్పుట! 

నిదాఘ కా లేషు (వాద ఇవ _ ఉపమౌలంకారము, 

శ్లో, CER శూరః =విశాన్నః = పర్మాకమశాలికి ఫునరు కలు, సర్వమును 
ఇతీహాసపురాణ విరుద్ద ములు _ _ శ కారసులభములు _ శూరు(డును విశాంతుండు నైన 
పాండవుండు అర్జునుండు _ దానికి బదులు జే త కేతు వనుట, రాధకొడుక కర్తం 
డనుటక రావణు. డనియు, ఇం|దదత్తు( డసయు అనుట, అహో = లేక, కంతి! 
ఆ రాముని చేత పుట్టిన _ ఇత్యాది సర్వము (ప్రల్లదమ లు, 
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శూలే విక్క-న్మే వణవే శేదశేతు 

పుత్తే లాధాయీ లావే ఇన్షద శ్రే 

ఆహో కున్నీయే పణ లా మేణ జూబే 
అశ్శళ్టామే ధమ్ముపు స్తే జడాఊ 1 ] 

కా సా, వ్ట మూర్ధ్స, ఆర్య చదారుదత్సః ఖ ల్వ 

న్లో, దీనానాం క ల్పవృతే.ః స్వ్యగుణఫలనతః 

సజ్జనానాం కుటుమ్బ, 

ఆదర్శః నికీ తానాం నుచరితనికవః 

శీలవేలానము[దః, 

సత్క_ రా నావమన్హా పురువగుణనిధి 

ర్షఖీణో దాం సత్త్వ, 

ఇట్లు దుర్భాచలా డెద జీమిరా * 

మూఖజా +4. = వారుదతృయ్య గారు గదా అయన 
అలలే 

వో ౪౮, దీనానాం = వీదలవ, స్వగుణ ఫలనతే । = తేన మేలిగణములు _ 

ఓ చార్యాదులు ఆను పండ్లతో వంగిన _ సులువుగా పొందందగిన అనుట, కల్వ 

వృతః = ఈవి మాను య కోరిక లెల్ల ఒ'సంగు దివ్య వృక్న ము, సజ్జనానాం కుట్నమ్ఫ్బో జ 

సాధువులే తనకు కోటుంబముగా _ పోమ్యవర్శ్ల ముగా గలవాడు; శిఖీ తానాం = 

అభిజ్ఞాలవ, ఆదళ౯ా। = తను జ్ఞాన మెంతో చూచుకొనుటకను, తప్పును దిద్దు 

తొనుటకును, అద్ర్దమెనవాండు ; సుచరితనికవ। = (ఇతరుల) మంచినడువడికి 

ఒరగల్లు ; దాని మంచియు ఇంతేంతేలు కొలుచుటవ అనుట, శీలవేలా సము దః = 

సమ్నదమువలె సంపదతో నిండినవాండెనను (దానికి శీలమే_ మంచి నడం 

వడియీ _ దాంటరకాని తీరము _ ఒడ్డు గా కలవాడు మంచి నడువడియీ “పోటు” 

“వాంగుిగా కల గుణసముదుడు సత్కతా౯ా = (ఎల వారిని గారవించు 

వాడు న అవమచా = (ఎవరిని శాన్సి ఆవమౌొనించు _ తీరస్క_రించువాయడు 

శాడ్కు పురుష గుణ నిధిః _ఒకొ_క్కు_ దానినిగా ఎన్నింటీని, లెక్కి_ం౦తును ళీ 

పురుషుల కండవలయు మేలిగణముల సత్య శావాదుల నిధానము, దశ్నీణోదార 

సత్త షః = వో మోటమియు దచయయు ళ కియుం గవాడినదియు ఊన్నత మెనదియు 
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హ్యేకః శ్రాఘ్యః న జీవ త్యధిక గుణతయా 

చోచ్చ ్వన స్త్వ చాన్యే, రశ 

త దితో గచ్చామః, 

శ కా. అగృహీ తా వనన్నసేనామ్ 1! [అగోణ్ణ్ఞఅ వళశన్న 
శేశిఅమ్? 7 

శ్చ 

నగు (సత్వము =) పూనిక యు ఉత్సాహము గలవాడు, ఇ ట్లైల్ల, అధిక 

గుణతెయా = అతిశయ మెన గుణములు గలవాండగట చేతను, శాఘ్యః = పొగడడం 
దగినవా౭యడ్కె స ఏకః = అతండు ఒక్కంచడే, జీవతి హీ = నిజముగా జీవించి 

యున్నా (డు, అన్యే చ = ఇతరులన్ననో, ఉచ్చ్వ్వసన్ని ఇవ = ఊరక ఊపిరి 
యాడుచుంబో లె ఉన్నారు _ మను పీనుంగులు. 

చారుద త్తునియందు లేని మంచిగుణమును లోకోపశారచింతయు మణి 
యెందును లేదు. కావున ఆత. డొక్క_౯డే నిజము-గా శ్రాఘ్యము గా (బదికి 

యుండువాడు మణి యందును ఊపిరిమా | త్రము ఆడు చుండువారీ, ఆత(డు 

ఎవ రేడి కోరినను ఇచ్చును ; సజ్ఞనమును తన జనముగా పోషించుచా౭డు, విద్యాం 
నులు తమ్ము చూచుకొని యెటీంగి దిది తీర్చుకొనుటకు అదము ... ఇశే తక్కిన 

ఏ ఎ య 
దానికి దాత్సీర్యము, 

ఒక్కుని పలువురు పలుగల నుల్లేభించుట ఉళ్లేఖము, బహుభి రృహు 
ధోచ్లేఖా 'దేక స్యో లేఖ ఇష్యుతే, దీనులు కల్పవృతుముగా సజ్జనులు కుటుంబి గా 
శిఖ్షీతులు ఆదర్శముగా ఉలేభించుట చే ఊఉ ర్లేఖము ఆలంకారము, సుచరిత నికష, 
శాది _ ఆవామవామికతో ఆర్య చారుదత్తునందు అన్వయించుటం జెప్పుట _ 
సముచ్చయము, అవాం (పాధమిళాభాజూ మేకళార్యాన్వ యేపి సః (సముచ్చయ।ు, 
సజీవతి _ అన్యే ఉచ్చ్వ్వుస ని _. ఉపమా నోపమేయములలో విశేషము కలిమి 
వ్యతి రేశాలంశారము,. 

క వ్యతి శేకో విశేష శ్చ దుపమానోప మేయయోః, ? 

త దితో గచ్బామః = కావున ఇందుండి పోయెదను (చేన) బహువచనము 
నక ఏకవచన మర్థము. కాదా, పోవుదము _ ఆందజం గలుఫుకొనినమొట , 
అందులకు శకారుని ఆశేపణ _ 

ఆగృహీశ్వా వసన్నసేనాం = శావవుచే (ప్రశ్న _వసంత సేనం గొనక యేనా! 
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విటః___నస్టై వన న సేనా, 

శకా__కథ మివ? [కథం వి! ] 

వక్ష అలో వ్ర జరం కొ ఇ అనన్య దృష్టి రివ పుష్టి రి వాతురన్య 

జ్ న! వో జో మూర్థన్య బుద్ధి రివ సిద్ది రి వాలనన్య 

న్వల్పన్నృ తే రర్యాననినః వర మేవ విద్యా 

తాం (పొవ్య సా రతి దివాదిజ నే (వనస్రా, రా 

నషా ... వసంత సేన అగపడక పోయినది, ఆమెం నొనుశుమి* కథం 

ఇవ = ఎటువ తె? 

న్లో, ౪౯, అన్ధస్య దృష్టిః ఇవ = (గుడ్డివాని చూపఫువ లెను, ఆతుర స్య 

ఫుషిః ఇవ = రోగియుక్క_ బలుఫువ లెను, మూఖజా స్య బుదిః ఇవ = ముఅకుని 

'తెలివివ లెను, అల సస్య = సోమరియొక్క, సిద్ధిః ఇవ = తొలుత స్మృపయత్ను (డి 

సంపాదించుకొన్న, (సిద్ధిః ఇవ = మంత్ర తప ఆది సిద్ధివ లెను, స్వల్పస్మృ లేః = 

జ్ఞ పీ క్తి ఇంచుకే ఐనవానికి _ ధరింపం*మి చేతను, వ్య'సనినః = వెడువాడుకలు 

పట్టువడివవానికి _ వేణు పరాకు ఎక్కు_వగుట చేతను _ అనుట, పరమా విద్యా = 

ఉక్క ప్టయొన విద్య _ (బవ్యూవిద్య అనుట _ చానికలెనుు సా=ఆమె = వసంత 

జీన, త్వాం (పాప్య = నిన్ను పొందియు, ఏ చారింబడీియు, అరిజెనే రతీ8 ఇవ = 

శ తువులయందు అనురాగము _ (పీతి _ వలె, (పణషస్రా= అగ పడక పోయినది, తాను 

నిన్ను పెల్లనిది, నీవు బలాత్కాారముగా వెంటయుడితివి, మటే నీవే ఆమెక 

చారుద తుని యింటిని, తాను తప్పించుకొను ఉపాయమును చూపితివి, నన్ను 

చేటుని రదనికను పట్టుకొని అజచి ఎైట్లో కూడని విధాన విలంబముం జేసిరివి, 

కావున వసంత సేన బొ త్రి గా ఆఅగపడకపోయినది. 

వారీవారికి అవియవి ఎటు తటాలనశే గొప్ప కారణము కలుగుట చేత 

పోనునో వసంత సేన అట్లు నీక లేక అగ పడక పోయినది, 

అస్థస్య దృష్టిరివ _ ఇత్యాది _ మొోలోపమ, 

ఏకత్ అసి న (కుతం త్వయా * = ఇదియు నీవు వినలేదా * ఏదనగా 
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శ కా... అగృపీ త్యా వనన్నసేనాం న గమిష్యామి, (అగో 

ణల వన నృ శేణిఅం ౯3 గమిశ్ళమ్, ] CH 

విటః...__. ఏతే దపి న (శ్రుతం త్వయా? 

శ్లో, ఆలానే గృహ్యతే హస్సీ, వాజీ వల్లాసు గృహ్య కె, 
హృదయే గృహ్య తే నారీ య దీదం నాసి గముతామ్. ౫౦ లి ఫహ్య స్తీ గమ్య 
శ కా___యదడి గచ్చసి గచ్చ తమ్, అహాం న గమిహ్యోామి, 

[ యది గచ్చశి, గచ్చ తువుమ్, హాగేణ గమిశ్ళమ్, ] 

విటః_వవమ్ గచ్చామి, (ఇతి నిపష్కా-న్నః, 

నో, ౫౦. ఆలానే = కటు (పగమున, -వా సీ = ఏీనుంగు, గృవ్యా తే = 
అ ఉం ౧ జాతీ 

నసము. చేసికొనంబడును వాజీ = గుజ్జము,ు వల్తాసు = క ళ్ళెముల _ గృవ్యా లే = 
ఆలో a = కీ = = వసము చేసీకొనంబడును, నారీ = (పూ వృాదయే చి త్తీమునందు, గృవ్యా తే 

పట్టువలు చుకొనయుడును, ఇదం = ఇది యది నాన్ని = 'లేకపోయె"నేని, గమ్యు 
శామ్ = పోవచ్చును _ నీవు ఆనుట, 

పట్టు లేవన్న వసము చేసికొనుట శక్యము గాదు, ఏనుగును (పగ్గమును, 

గుజ్తిమునప క ళ్ళెమును సీకి అనురాగ మును పట్రువలుచుకొనుటన సాధనములు _ 
దో 

ఆది లేదేని మానుకొని పోవచ్చును, 

ఆలా నేత్యాది, (పతివనూపమ, 
అా=టి 

ఉపమా నోపమే యోభయ గతమగు సమాన ధర్మమును “వేటు జేబు గా 

కెల్బుట. 

నారీ హృదయే గృవ్యా తే . పాసి ఆలానమున వాబి వలములను _ ఆని 
per) ౧ 

చేటు వేటు గా చెప్పుట చేత, 

వాక్యయో ేకసామాన్యే (పతివస్తూపమా ముతా, 

పోను, ఏవమ్ _ గచ్చామి _ ఆ _ పోయెదమ, 
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శకా__గతః ఖలు భావో ఒభావమ్, (విదూవక ముద్దిశ్య) 

అశే కాకవదశీర్ణమన్తక దుష్టవటుక, ఉవవి శోవవిశ, (గదే క్ట 
భావే అభావమ్, అలే కాక వదళీశమ శా దుట్టవడుకా, ఉవవిశ, ] 

విదూ.___ఉవ వేశితా వవ వయమ్, | ఉవవేసిదా జ్లేవ అమ్మే, ] 

శ కా__ కేన? [ శకేణ? ] 

విదూ....కృతాన్స్మేన, [ కఅన్మేణ ] 

నకా___ఉతి హోతివ, (ఉర్భేహి ఉస్బహి | 
ఆవ ఈ = ర ఠి 

వదూ... ఉత స్యామః, [ ఉటిస్సామోా | 

శ -కా___క చా? [కదడా?] 

విదూ..._యదా పున రపి దైవ మనుకూలం భవిష్యలి, [జదా 

పుణో వి దేవ్యం అణుడోలం భ'విస్సది, ] 

గతః ఖలు ఫావః అభావమ్ _ భావ అగపడకపోయినాండు గదా. ఆతే(డు 

ఉన్న మై న ఇతనికి ఈమాటలు పలుకు “ధెర్యము లేదు అశే_. ఓరి శాకపద 

శీప కామ సక _ శీషకా మస్తక _అనుట ళళారు పునరుక్తి _ శాకిశాలివలె _పక్కఠఅ 

వంకర మూలలు కలిగి ముందు పొడుంను సన్నమును ఐన తల గలవాండా _ 

వంకరయు విరూపమును ఐన తఠలగలవా.(డా, దుష్టవటుక య చెడ్డ వడుగు గా. ఆంతే 

నిర్ణ త్య ముగా పలుకచున్నాండ్రు ఉపవిళ = కూర్చుండుము _ అనుటయు, ఉప 

జేశితా ఏవ వయం =కూర్చుండ పెట్ల బడియే యున్నాను _ బహువ చనమునన ఏక 

వేచన మర్గము, వ్యాక రణ నూర ము చేత, 

“ఆస్మదో ద్వయో శ్చ ఏక ల్యే ద్విల్వే చ వివశీ శే, ఆస్మదో బహు 

వచనం వా స్యాత్ , వయం (బూమః _ పశ్నే అహం బ్రవీమి? సిద్ధాంత కౌముది, 

కృతాన్తేన = దై వము చేత _ చదికిఅ(బడియేయు న్నాను, దై వముచేత, నీవు 

చెప్ప నక్క_జలేదులే _ ఇదియు ఆలక్యుపు జవాబు ళశారునికి, తనంగా దైవోప 

నాతుడనుగా ఉన్నాను. అనుట, ఉత్తిష్ట జ లెమ్ము, ఈ ళ్లాస్యామి = లేవగలను, 

యడా పునః అపీ దెవం అనుకూలం భవిష్యతీ _ ఎప్పుడు మరల దైవము అను 

కూలము అగునో, శశారుని పొగరు మౌటలు! 

MR — 12 

| 
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శ-కా__అరే, రుదిహి రుదిహి, [అలె, లోద లోద, ] 

విదూ.___రోదితా ఏవ వయమ్. [రోడావిడా జ్లేవ అమ్మే. ] 

న-కా__ కేన ? క కీణ? ] 

వదూ.___దుగ్ల త్యా, [దుగ్గదీఏ. ] 

శకా__అశే, హన హన, [(అలే, హన హన], 

విదూ...హాసివ్యూమః, [| హసిన్బామో ॥ 

శకా_కదా? [కచా?] 
విదూ.._.పున రపి బు ద్ధ్యార్యచారుద త్త న్య [ పుణో వి బుద్దీవ 

అజ్జచారుద తృస్స | 

ఫకార?___అ నే దుష్టనటుక, భణివ్యసి మమ వచనేన తం 

దర్శద చవారుత తృకమ్ - ఏపా ససువర్హా సహిరణ్యా నవ నాటక దర్శ 

నోఫ్టితా సూతధా దీవ వన న్త సేనానామ్నో గణికాదారికా కామచదేవా 

యతనోజ్యానా త్ప భృతి త్వా మనుర కాస్మాభి ర్పలాతఈ్మా_ రాను 
జాణ 

అలే= ఓరి. అనుచున్నాండు, పొగరుగా రుదిహి = ఏడువుము, రోదితా 

ఏవ = ఏడిపింప నేబడుచున్నాను, దుగకాత్యా = వీదతనముచేత, హసీప్యామః = 
నవ్యగలఅను, పున రపి బుద్యాా =మరల సమాది _ సంపద _ (వచ్చుట వేత, ప్ర” అను; రి ద్ధి (వచ్చుట 

భణిష్యుని _ చెప్పగలవు _ చెప్పరా _ అనుట, ...దతకమ్ = చారుదతి 
అటో ఆటీ 

గానితో _ “క్రి (ప్రత్యయము నించార్భక ము, ఆత (డును అంతే కంటికి దిసీంపకి 

ఊన్నా(డు._ “కవూటక వాని యింట తిండి ' లేనివాడు” అని మును పే “యస్య 

గవాం (పవిశ్య అశికవ్య మపి నానీ,” అని అన్నాండుగ దా. నవ నాటక దళజూ 
ఇటీ 

నోల్టీతా = కొత్తగా ఆటను చూపుటకు నిలుచుండిన _ నూ[తధారీవ = నూత ధారి 
వలె ఆటకక్రెవలె, ససువణా౯ా = బంగారు (సొమ్ములృతో కూడుగొన్నదై, 
గణీకాదారికా = బోగ ముపిల్ల, కామచడేవాయతే నోద్యా నాత్ (పభృతి _ కాముని 

లేవళపు తిరుణాళ్ల _ యాత్ర _ (ఉద్యాన = తిరునాళ్ల అని, వే. వేం). మొదలు 
య ౧ 

కొని త్వాం అనురకా = సీయందు అనురాగముగలజె, అస్మాఖిః = నా చేత, 
బలాత్కార అనునీయమానా = బలవంతము గా (వసము చేసికొనుట కె) బతిమాలు 
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సీయమానా తవ గేహాం (వవిష్టా. తి ద్యది మమ హస్తే స్వయ 
"మేవ (వస్ధా యవ్ట్ట్నౌం సమర్చయసి, తతో 2_థధికర జే వ్యవహారం 

వినా లఘు నిర్యాతయత నృవ మ యానుబద్ధా వతి ర్భృవిష్యతి. 

అధ వా అని ర్యాతయతో మరణాన్నికం వైరం భవివ్యతి, అపి చ 
(పేతన్వ, 

[అశ ధుట్టవడుకా, భణేశి మమ వఅకోణ తం దలిద్ద చాలు 

దతృకమ్ -*వఠా శశువక్ణా శహిలక్షా ణవణాడల దంశ ణుట్లిడా 

శుత్తదాలి వ్వ వశ న తేగా జాము గణిఆచాలిఆ కావుేవాఅదణు 

జ్ఞాణాదో వహుది తుమం అణులకతా అ'మేపీం బలకా(-లాణుణీ 

అమాణా తుహ హం వవిట్టా. తా జహ మమ పాళ్దే శఅం 

జవ వవిట్టావిల ఏణం శమవ్పేశి, తదో అధిఅలకో వవపహోలం విణా 

లహూుం ణా గాదమాణాహా తవ మనవ అణుబద్దా ధీ ది హువిశ్ళడది, ఆదు 

అణిజ్ఞాదమాణాహ మలణన్వికే వేలే హువిళ్ళెది, అవి అ వేళ్ళ. ] 

నో, కూ ప్మూల్డు గోమయలి వృవృనా 
ళం య ౨ 0 

శాకం చ శువ్క్మ._౧ తలితం ఖలు మాంనమ్ 

ద మ మట కల అలాల లా గా ma rn తా న. న తకు నానా లు. 

కొనంబడుచున్నటె _ బలవంతము బలీమాలుట విరుద్ధార్థక ములు, శ కారునిని, 

(పస్థాహ్య = నడపించి తెచ్చి.అధికర ణే= వ్య వహారస్థానమున (= Court of Justice); 

వ్యవహారం వినా = వ్యా జ్యెము _ తగవు _ పిర్యాదు _ లేకయే, అభఘు = త్వరగా, 

ని ర్యాతీయతః = అప్పగించు, తివ=ా నీకు, నీయెడ, అనుబదా = విడన్సి అథవా 

అని ర్యాత యతేః అట్టు గాక, ఆప్పగింప వేని, మరణా న్నికం వెరం = మరణాయు 

ముగింపు_కడ._ గా గల్క వెరం = విరోధము, పగ, అసి చ _ మణియు, 

పళ్య = చూడు _ 

వో 

ఆఅనుపేడ పూయయుడినది, శాకం= కూర _ ఆక పువ్వు కాయ వేరు గడ్డ మొద 

లుగా పదిరకములై నది శుష్కు_౦ = ఎండినదియు, తేలికం = నూనెతో జేంపయిడిన 
మాంసం ఖలు = “ఇెప్పవలయునా శ తప్పనండ _ మాం సమును, హామంతిక శా 

నో ౫౧. కూ హ్మెబ్లే = గుమ్ముడే కాయ, గోమయం లిప్త వృనా= తొడివముక 
టా 
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భక్తం చ మామన్తీక రాతి సిద్దం 

నీనాయాం చ వేలాయాం న ఖలు భవతి పూతి, ౧ 

[ కశ్చాలుకొ గోచ్చడ డిత్త వా 

శాకిఅశుకే తలిడే హు మంచే. 

భే అ పేమ విల లతిశిచ్దే 

లీజేఅ వేవే ఇవు సోది పూదీ ] 

శోభనం భణివ్యసి, నకవటం భణిమ్యసి, తథా భణిమ్యసి య 

భా హా మా త్నకీ యాయాం [ప్రాసాదవాల్మగకపోత పాలికాయా 

సిద్ధం = హేమంత రు ర్యాతుల వండిన, భక్తం చ = అన్నమును, బుణం = ఆపను, 

వైరం చ= చేరమును . పగయు, పూతిః = పాసీపోయినది _ చెడ్డ కంప్రుగ అది? 

సడలిపోయినట్టిది, న భవతి ఖలు = శా నే కాదుకదా, 

బాస్మాణ్లీ త్యాది అప్రస్తుత ప్రశంస _ ఇందలి య్యప్ర స్తుకమ్ముప్ర స్తతాశ్రయి _ 

ఇది *“లీనాయాం చ జేలాయాం” అను పాఠము గొన్నపుడు, అట్లు కాక వీకే 

=== వేలే _ అను పాఠమును బుణం చే వైరం ) అని ఛాయయూం గొన్న _ 

ఆలం కారము దీపకమగును, వర్షమును _ 'వెరము _ ఇతరముతో ఏకధర్మము వేయం 

బడును గాన, 

“వదంతి వర్గ్యావర్గ్యా నాం థ రె ఇక్యం దీపకం బుధా! ”* 

శోభనం భణిమ్యనీ = శుభము-గా _ మేలు-గా _ చెప్పుదువా * సకపటం 

భణప్యని = కపటముతో వంచనతో చెప్పుదువా?ి తథాభణిష్యని = ఆట్లు చెప్పం 
గలవు _ యథా = ఎట్టు అనంగా _ అత్మీయాయాం = నాదైన, (ప్రాసాద (శా 

చాలాగ కపోతపాలిశాయాం = మేడయిక్క_ (బాల =) [కొత్తి _ నిర్మాణపు 
పూతతో సాబగారు తేక (చాలమనంగా) ఏనుంగుగున్న _ దాని (పతిమనిలిపియున్న . 

(అ_గ్ర=) పెళానము లేక డాలామోయద, (కపోత=) గువ్వఅగూళ్ళ చూరులో 

అనంగా అతుణచే చానిమిలద గదిలో _ ఆనా మేడ ముందుతట్టు గదిలో పరి 

కించుచు ఆంత యొత్తుననున్న నావ చక్క(లగా వినంబడును, అట్లు వినంబడునట్లు గా, 

లేక చాల్మాగ మనంగా మత్తవారణము _ ఆనయగా -మేడమి6ది చిన్నగది. “A 

turret or amall room on the top of a large building’ - Apte. దాని "గువ్వల 
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వవిష్టః నృణోమి, అన్యథా యది భణసి, తదా కపాట (వవిష్ట 

కవిత్సగులిక మివ మన్నకం తే మడమడాయిష్యామి, 

[ శోశృకం ఛళకేశి లశృకం భీతి, తథా ఛణేశి జధా 

పహాగే అత్తణశేలికావ పాతాద బాలగ్గ కవోదవాలిఆవ ఉవదిళ్తే 

శుణామి, అల్ణధా జధి భచణేశి, తా కవాల వవ్ట్ట క పిళ్ళ గుడిఅం పిల 

మ్యశ్శఅం బే మడమడాఇళ్ళమ్. ] ః 

విదూ__భణిప్యామి, [ భణస్సమ్ ]l 

న-క్రా___ ( అవవార్య ) చేట, గతః సత్య మేవ భావః. 

(చేదే గడే శచ్చకం జేవ భావే, ] 

చేటః.._. అధ కిమ్, [అధ ఇం] 

న్ క్రా___త చ్చఘ మవ్మకమావః. [తా శిగ్సం అవక్క-మమ్హ్మ], 

జానపద జాజుల అజా నానా కానాలాాాానా.. ద కాల ద లును అజా _ 

గాళ్ళ చూరు కడ _ ఇవెల్ల శశారుని పొగరు కూంతలు, విదూపకునితో, చారు 
య 

దత్తునికి, ఉపవిష్టః = కూర్చున్న వాడనై, శృణోమి = విందును _ అక్కడ 
కూర్చుండిన నాకు వినంబడునట్లు-గా, అన్య థా = అట్లు శాకుండ, యది భణనీ = 

పప్పూదు వేని, క పాట (ప్రవిష్ట = త్రలుఫునందున చొచ్చి చిష్క కొన్న చిలగకాయ 

గుండువలె లే ముస్తకం = నీతలను, నమడమడాయయిష్యామి = మడమడయనునట్లు 

పగులగొ ప్రెదను, ఆపచార్య _ ఇరీరులకు తేలి కుపండునట్లు తౌను ఆవతలికి పిలిచి 

శేక మరలి _ అపచారితేమును జనాంతికము వంటిదే _' (తిపతాశా కరేణ) _ ఇత్యాది 

కలదే _ మథఠీ | భేదము _ ఊన్న చోటినుండి ఇంచుక తొలంగ లేక వెనునురలి 

“తాను చోటు మాజీ వెనుమరలి ఆన్యునికి చెప్పు రవాస్యము అపవారితము. ” 

సొ, ద జే, "వీం,. 

గతః సత్యం ఏవ భావః _ నిజముగా నే పోయినాండాకి తర్ = ఆగిన, 

కఫం ఆహ్మకమావః = త్వరంగా తెల పోవుదము _ మ టణేవ రెనను వత్తు నే మో, 
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చేటః__త ద్భృక్లాతు భట్టార కో ౭_సిమ్ [తా గేణ్చదు 

భట్ల్టేే అశిమ్, |] 

శకా__త వైన హస్తే తిష్టతు, (తవ జేవ హళ్టే చిట్టదు. ] 

చేటః:__ఏవ భట్టారకః, గృహ్హ్లో తనం భట్టారకో 2ఒసిమ్, 

(వశే భట్టాలే, గేబ్బదు ణం ఛట్టశే అసిమ్ |, 

శకా__( వివరీతం గృహీత్వా) 

న్లో, నిర్భల్క-లం మూలక పేశివర్లం 

న ల్స్ పర్య నస్క స్టైన గృహాత్యా చ కోళసు 

కుక్కు. రె ః కుక్కు రీఖి శ్చ 

బుక్క్యమానో యథా నృగాలః శరణం (వయామి. ౫9 

మ్ al 
రిల 
0 

పట్టుకొందుశేమో, తత్ = కావున, గ్భహోతు భట్టకః అనీమ్ = వొర కత్తిని 
శైకొనును గాక, మౌదొర విటుండు పోయినాండు గనుక నీవే ఇపుడు దొరవు 
కత్తి విటునిది, వాడు ఇందాక పకొ _ర్రపుండె విదూపషకు పాదముల (వాలిన పుడు, 
కత్తిని (కింద వె చినాంచే, ఆకత్తిని శళారుని చేత ఈ6(బోయినాండు, వాండు తీసి 
కొనక _ “నీచేత నే ఉండనిమ్ము” అన్నాడు, ఏష భట్టారకః = నీవే ఇపుడు 
దొరవు, దొర కత్తీం గొనునుగాక్క విపరీతం = తల(కిందుగా ౬ పీడివూని కొన 
చేతనుండునట్లుగా _ ఏపనియందును వీనికి "తెలివి తక్క వే, 

వో ఏర నివ౯ల్క_లం=చపప పొర తీసి వేసినట్టి, మూలక పేలి వణజాం=ా 
ముల్తంగి తోలు రంగువంటి రంగు గలదియు, కోళశనసు పం =జరలో తూం౧న 

లాటే 

దీనిని - ఈక త్రిని స్కృైనేన = బుజాన, గృహీత్వా = పెట్టుకొని, వవ్క_రెః 
కుక్కు_రీభిః చ = మగ కుక్క అ చేతను ఆడు కక గ-ఆ చేత ను, బుక్క్ట్థమౌన।ః నక్ష = 
మొుబుగుచు వెంట తటుమణబుడినవాయడ నగుచుు స్పగాలః యథా = నక్కు_వ లె, 

ర్నాతీ వీథిలో పరువెత్తు జనుని కక్క_లు మొటుగుచు వెంటణుడి తటుమును 
గడా _ అట్టు తేతుమయుడుచు, బెదరి పజచు నక్కు_వలె _ ఇంటికి పరు వెతెదను, 

అలాటి బుజాన కొన శేతనుపిడ్డి వెనుకప ఉండునట్లు ఉంచుకొనంుడిన యొరలోని కతి తో, ప 

స 
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[వరక లం మూలక చేశేవణ్ణం 

ఖన్దేణ భత్తూణ అ కోశశు తమ్ 

కుక్కే_హీి కుక్కీపహి అ బుక్క-అన్వే 

జదా శిఆచే శలణం వలామి, ] 

_(పరికమ్య నిప్కాన్తా) 

విదా__భవతి రదనిశే, న ఖలు తే ఒయ మవమాన 

సృ తేభవతే శ్చారుదత్తన్య ని వేదయితవ్యః, దార్లత్యపీడిత స్య మన్యే 

ద్విగుణతరా వీడా భవిష్యతి, [ భోది రదణీఏ, ణ క్ట చే అఅం 

అవమాణో తత్తభవదో చారుదత్తన్న ణివేదఇదవ్యో. దోగ్గచ్చ 

వీడిఅన్స మచ్చే దిగుణదరా వీడా హువిస్సది. ] 

రదనికా.___ఆర్య మై లేయ, రదనికా ఇ ల్యహం నంయత 

ముఖీ. [ అజ్ఞ మిత్తేఅ, రదణిఆ క్ట అహం సంజదముహీ 7 

విదా__ఏవం ను ఇదమ్, [నవం శ్లైదమ్ ] 

చారు.( వన నృసేనా ముద్దిశ్య) రదనిశే, మారు తాభిలావీ. 

భవతి రదనికే = అమ్మా రదనిశా, తే అయం అవకూనః=సనీ యీ యవ 

మౌనము, అయ్య గారికి చారుద త్రేయ్యకు, న ని వేదయిత వ్యః = తెలుపంగూడదు, 

దాౌగ౯ాత్యపీ డిలే స్య = పీదటీకముతో బాధపడుచున్న వానికి డ్విగుణతరా పీడా = 

రెట్టింపు పీడ, జనిష్యుతి = కలుగును, 

ఆర్య మె లేయ = మె తేయయ్యా, రదనికాఖలు ఆఅవాం = రదనికను కదా 

"పెద్ద పండ్లు గలదానను కదా 4, పండ్ల వరుసలను చేర్చిన, నోరు మూయంబడును 

గదా సంయతముఖీ = మూసీకొనంబడిన నోరుగలదాననే, ఏవం ను ఇదం = 

సరియే ఆలాగే ఇది, 

వస నసేనాం ఊదైిళ్య = వసంత సేనం గూర్చి _ ఎబుంగక రదనిక యనుకొని? 
హి చు 

వెలుతురు ఇభాలనందున పొరపాటు _ మారు తాఖిలాపీ. = “గాలి కోరిన వాం డె ల 
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(వదోమ నమయశీతారో రోహాసేనః తతః (వ వేశ్యతా మభ్య న్నర 
మయమ్, అనేన (పావార కేణ భాద యెనమ్, (ఇతి (పావారకం 

వన నృ-__( న్వగతమ్ ) కధమ్ వరిజన ఇతి మా మవగ చృతి, 

([(పావారకం గృహీత్వా సమా(భూయ చ స్వగతం నన్న్ఫృహామ్ ) 

ఆశ్చర్యమ్. జాతీకుసుమచాసితః (పావారకః, అనుదానీన మన్య 

యౌవనం (ప్రతిభాసతే, [కథం పరిఅణో త్రి మం అవగచ్చది, 
అమ్మ హే, జాదీకుసుమవాసిదో పావారపీ, అతణుడాసీణం సే 

పోవ్యణక వడిభాసేది ], 

చారు___నను రదనికే, రోహాసేనం గృహీ త్యాభ్య నృరం 
(వవిశ, 

మొదట ఇక్కడ (పరుండి ఉఊన్నాండు _ ఇపుడు ఈమునిమాఫు సమయఫు చలికి 

బాధపడుచున్నా (డు, తతః ... ఆయమ్ = కావువ ఇతనిని లోపలికి కొని పొమ్ము, 

అనేన (పావార కేం = ఈ యు తరీయముతో, ఇఛాదయ ఏనమ్ = కప్పు, ఇతనిని, 
అని ఉత రీయమును ఇచ్చెను, 

వాలే 

పరిజన ఇతి = సేవకరాలు ఆని, అవగ చృతి = తలంచుచున్నా (డు, సమో 

(భూయ = వాసనచూచ్వి సస్పృహం = ఆసతో _ అమ్మ హే= సంతోషము! అస్య 
యౌవనం అనుదాసీనమ్ = ఇతని జవ్వనము వృధాగానట్లు, (పయోజనరహితము 
గానట్లు, (పతీభాసతే = ఆగపడుచున్నది, ఏలన ఈ దారి[ద్యు దళయందును జాజి 
పూల పరిమళము గుబాళించుచున్నదిి ఇతని యంగవృ స్త్రము _ భోగ పరుడుగాానీ 
ఉన్నాడు, కావున నా యనురాగము పాతమంచదే అలముకొన్నది, నన్ను 
ఆంగీకరించును ఆన్న పత్యాళ కలుగుచున్నది, ఆపవారిత కేన = బారుద తునికి అ౫ 

అణటి 
పడనీక _ ఇంచుక తొలగి. ఆనుట, 

వను రదనికే = ఓసీ రదనికా, =, అభ్య నరం, (పవిశ =లోపలికి పోచే, 
తవ ఆభ్య నృరస్య = సీ శుద్ధాంతమునకు _ కులాంగన యఃండవలసిన చోటికి _ బోగము 
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వనన ( స్యగతమ్ ) మన్లభాగినీ క్షి ల్వహమ్, త వా 

భ్య న్నర న్య, [ మన్షభాయిణే క్ట అహాం తుమ అబ్బ న్వరన్స |. 

బారు..నను రదనిశే, (పతివచన మహి నాసి, కస్టమ్ ! 

న్లో, యదా తు ఛాగ్యతయపీడి తాం ద తాం 

నరః కృతానో వహి తాం (వవద్య'శే 

త డాన్య మి ఆతా ణ్యపి యా న్న ఫ్ర్సొ[త తాం 

చిరానురకో ఒపి విరజ్య తే జనః, ౫3 

(రదనికా మువసృత్య ) 

విదూ..భోక, ఇయం సా రదనికా, (భో, బలం సా 

రదణిఆ | 

దాన నగుట చే  మన్సభాగినీ ఖలు _ అదృష్టహీను రాలను గదా, నను రదనికే = 

ఏమే రదనిశ్రా (పఠతీవచనం అపి = జవాబెనను న అధీ లేకున్నది! కష్టం = 
రూ ఆటు వ 

కటా! ఎటి కాలము వచ్చినది _ అనుట, 
లు ౬ 

శో, ౫3, నరః = మమష్యుండు యదా తు = ఎప్పుడుగన, మునుపటి 
గి నీ 

వలె శాక, కృతాన్న ఉపహపితాం =విధి ెట్రిన భాగ్య క్షయ పీడితాం = 

దార్మిద్య బాధ గలిగిన దశాం = నీతిని, (పపద్య లే = పొందునో, తచా ౫న 

అప్పుడు, స్య = అతని, మి(తౌణి అసీ = మి(తులు సయితము అమిఠతాం = 

మితులు -గామిని _ శత్రువు అగుటను, కెదాసీన్యమునేని యాన్ని = పొందు 

దురు చిర అనుర'క్షః జనః అపి = చాలకాలమునుండి అనురాగముగలవారు సయి 

రము _ ఈ రదనిక బోంటును _ విరజ్య తే = (పీతి తొలంగినవారగుదురు, 

మాయింట ఎంతకాలముగా ఉన్నది, ఈ రదనిక _ చెప్పిన మాటను 

ఎక్సెట్లు వినుచుండినది, ఇపుడు బదులు చెప్పుటయు మానుకొన్న దే! 

యదా తు భాగ్యమీయ ఇత్యాది, ఇందు అలంకారము అప స్తుతే ప్రశంస _ 

ఇందలి య్య ప్ర స్తుకము (ప్రతివచనము చెప్పమి యని (ప్రకృత్నాశయి. 

రదనికాం ఉపసృత్య = విదూపక(డు రదనికను నమిపించి _ భోః = ఓ 

వయసా, షయం సా రదనికా = ఇదిగో నీవుచెప్పుచున్న రదనిక, ఇయం -., 

కా = సరి, 

MR—13 
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మూరు... బయం సా రదనికొ, ఇయ మవరా కా? 

క్లో, అవిజ్ఞాతావనన్తేన దూపి.తా మమ వానసా 

వన న్వ-_---( న్యగతమ్ ) నను భూపీ తా, [ణం భూపిదా ]. 

బా రు. 

ఛాదితా శరద్య భేణ చన్ద్రలే భేవ దృశ్య లె, ఈర 

అధవా, నయుక్తం వరకలత దర్శనమ్, 

విదూ.___భోః, అలం పరకళ(తశజ్క-యా, ఏషా వనన్త 

సేనా; కామ చేవాయతనో ద్యానా త్స) భృతి త్వా మనుర కా, [ భోః, 

అలం పగకలత్త దంసణసజ్కా- వ, వసా వనన్నసేణా, కావుదేవా 

అదనుజ్ఞాణాదో వహుది భవ న్న మణుర తా |] 

నేను చెప్పుచున్న యా రదనిక ఇది, (మట) ఇయం అపరా శా = ఈ 

మటియొక తె ఎవరు * 

వో, UY, అవిజ్ఞాత అవసక్ష్తేన = పరమార్థము ఎజుం౮[గజాలమిచే, (అవ 

స్తేన = తీగిలింపయుడిన _ కప్పబడిన, మమ చాససా=(ప రాయి వాడనెన్ర 

నావ స్త్తముచేక, దూషితా = పరాయిదానిం గప్వుట _ పరాయివానిచేత కప్పం 

బడుట _ ఆను దోషమునకు పాల్పటుప(బడినదే! నాచేత _ అని శేషము, నను 

ఛూపి,.తా = వసంతసేన తనలో అనుకొనుచున్నది _ దూషితేను గాను _ చాకు 

పోషము వేయంబడలేదు, మేమన _ నిజముగా అలంకరింప(బడీనది _ =... పడితిని 

అనుట. శరద(భేణ = శరత్కాలపు _ నీరులేని _ తెల్ల మేఘముచేత, ఛాదితా = 

మూయంబడిన, చన్ద్ర లేఖా ఇవ = చంద నేఖవలె _ ఉన్నదే! 

శర న్మేఘము కమ్మిన చందలేఖ వలె, నా తెలని యు తేరీయముం గప్ప 

కొని విరాజిల్లుచున్నదే _ ఎవ రీమె? ఎవరో పరభార్య యగును, ఆట్టిదానిని _ 

దళ౯నం = చూచుట, నయా కమ్ = కూడదు, *.శజ్బుయా ఆలం = 

కూడద్యు ఆసండేవాము ఆభయము ఏపా వసన సేనా = ఈమె వసంత సేన, 
అణాల 

44 లది ప క న ఉ ద్యానాత్ (ప్రభృతి = తిరుణాళ్ళం దొట్టి _ తిరుణాళ్ళలో నిన్ను చూచినది 
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చారు._.ఇయం వస న్నసేనా (న్వగతమ్ ) 

న్లో, యయా మే జనితః కామః వీచే విభవవిన్న గే 

[కోధః కుపురుష సేవ న్యగా (తే సేవ నీదటి, 2 

విభూ.... భో వయన్య, వవ ఖలు రాజ శ్యాలో భణతి, (భో 

వలనా వనో కు రాఅసాలో, ది, న్స క్ట భణాది. | 
వారు.____కీమ్ * 

విదూ..._వపూ నసువ ర్హా నహిరణ్యా నవనాటక దర్శనోట్థి తా 

సూ తధా రీవ వనన్తసేనానామ్నో గణికాదారికా కామదేపాయత 

నోడ్యానా త్చ) భృతి తా మనుర క్తాస్మాభి ర్చలాత్కా- రానునియ 

మానా తవ గేహాం (వవిష్టా, [ ఏషా నసువణా సహిలణ్లా ణవ 
ర రా దం 

న నారా చాలా తందాన దా 

మొదలు, భవనం అనురకా = సీపె వలుపు గొనియున్నది, అయే = అహో! 

ఇయం వసన్నసేనా = ఈమె వసంతే సేనయా ! మె తేయుయడు శకార ఛొపేతేముం 

బట్టి వసంత సేన అనిగహించినాండు. ఊరిలో చాల (ప్రసిద్ధ శానున మునుఫును 

చూచి యా కొరణమునను (గ్రహింప వచ్చును, 

శో, ౫06 యయా = సీమెచేత్స్క మే = నాక, విభవవిస్నినే = గొప్ప 

సంపద, ఠ్నీణే = నళించిపోలగా _ ఇట్లు దర్శిదుండ-నెన తర్వాత, కామః జనితః = 

కోరిక _ మరులు _ కలిగింపంబడినదో, అది, కు పురుషస్య (కోధ ఇవ _ అల్బుని _ 

కొం చెకాని _ యొక్క, కోపమువలె, స్వా తేషు ఏవ = తన యవయవముల 

యందే, సీదతి = అడంగును, 

శీదవాని కోపము “విదవ్రులచేటు _ అని సామెత కలిగినదే కదా. “పేద 

వడిన తర్వాత, ఇప్పుడు నాకు ఈ మె కామము కలిగినడే ఏమి పయోజనము క 

ఆమె వలయాలు నీను దర్శిదుడను. ఇంకనబెట్లు * 



100 మృచ్చకటికమ్ 

కాడ అ దంసణుట్టి దా నుత దావి వ్య వన న్నసేణాణామ ౫X ణిఆచాలిఆ 

"కామ దేవా అదణుజ్ఞాణాదో వహుది తుమం అణులత్రి అమ్మహిం 

బలక్కా-లాణీ అమాణా తుహూ గోహాం వవిట్టా ] 

వన న్న-___( న్వగ తమ్ ) బలాత్కా.రానునియమా నేతి యత్స 

త్యమ్, అలంకృ తా స్స్యంలే రతునరె 9, [ బలక్కా_ లాణుణీఅ మాకే 

త్రి జం నచ్చమ్, అలంకిదహ్శి వచేహిం అక్ష శేహిం |]. 
ఖు 

జడా అ” అలో w=] 

నమర్చయసి, తతో ఒధికరణే వ్యవహారం వినా లఘు నిర్యాతయ 

త నవ మ యానుబదా (ప్రీతి ర్భువవ్యుతి. అన్య థా మరణ న్రికం 
లా డ 

వైరం భవిష్యతి, [తౌ జయి మమ హే నఅం జవ పట్టావఏఅ 

ఏణం నమ ప్పేసి, తదో అధిఅలకో వవహాలం విణా లహుం ణిజ్ఞాద 

మాణాహ తవ మవ అణుబద్దా పీదీ హువిస్పది, అజ్ఞధా మల 

ణన్సి కే వేలే హువిన్నది ] 

“గాత్ర! _ బహువచనము _ ఒకొ)_క్కు_ ఆవయవమునకును ఒక్క్కాక్క్ల 

కోరిక _ చుంబనాలింగనాదులు _ పొడమును, మణి తీటునా* వీజదు _ ఆ 

యంగములయందు అడంగవలనీనడే, ఇదేమి! ఇపుడు నాక అనుభవమునకు 

దొరక కేమి! 

బలాత్కార అనునీయమౌనా = బలవంతేముగా ఒప్పింపం (బయత్నింపయిడు 

చున్న దై _ అని *బలాత్కాారముగా” అను మాట చేత, యత్ సత్యం = నిజము 

గాన్సే ఏతెః అత. రె 8 = ఈ యషీరముల చేత, ఆలజ్కి తా అన్ని = ఆలంకరింప( 

బడినడాన చెతిని, 

ఆ మాటలచే సే "నెంతమ్మాాత్ర మును ఆతనిం గోరినదానల గాను, మటే కోరని 

దానను, అని నా (పియుండగు బారుద త్తుని చెవిం బడుట నాకు ఎంత మంచిది! 

దాన, చవానిమోంద నాద్వేషము తెలియుచున్నది కదా, 
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బారు. ( సావజ్ఞమ్ ) అజ్ఞా 2ఒసౌ (న న్యగతమ్ ) అయే, 

కథం 'దేవతోవస్థాన యోగ్యా యువతి రియమ్, తేన ఖలు తస్యాం 

వేలాయామ్, 

న్లో, (వవిశ గృహ మితి (వతోద్యమానా 

న చలతి భాగ్యకృ తాం దశా మ వేత్యు 

పురువవరిచ యేన చ (వగల్భం 

న వదతి య ద్వపి భావ తే బహూని, Ae 

సావజ్ఞ మ్ = తిరసా్యారముతో _ ఆజః అహౌ = ' మూర్చుందు వండు, అయ్ = 
ఆహా! కథం = ఎట్లు! దేవతా యపస్టానయో గ్యా = 'చేవతిలఅవం బోని సేవక. 

దగిన జవరాలు ఈ మె! (శశారవిటుండో నగరశశ్రీ, నగర విభూషణం అనును, 

చందనకుండు వూజనీయ నగరతిలకము అనును, కనుదోయిని మిటుమిట్లు గొల్పు 

నది, శకుంఠలను దుహ్యుంతుండు నూనం అప్పరః సంభవా! అనండా, తేనఖలు 

శావునే గదా _ తస్యాం "జీలాయాం = ఆశేళలో _ ఆ సమయమున, 

వో ౨౬... ప్రవిళ గ్భవాం ఇతి = ఇంటిలోపలికి పొమ్ము, చొరఠుము _ అని, 

(పచోద్యమౌ నా = పీరింప బడినదయయ్యి, భాగ్యకృతాం = దురదృష్టము చే కలిగిన, 

దశాం= ఇఫుడు కలిగిన పేదరిక మును, స్థితిని; ఆ వేత్యు = పరికించి, అని యొక 

వ్యాఖ్యాత, మటి యట్లుగాదు _ ఫాగ్యకృతాం = తన బోగ ముదాని జనమును 

తన (దుర్) అదృష్టమునే కలిగిన స్థితిని, గృహాభ్యంకర (ప్రవేశానర్హతను, 

అవేత్యు = తలంచి _ అనుట మేలు, " ఆపెయు. మునుపే అనుకొన్నది నాకు 

నీయింట చొచ్చు భాగ్యమా అని, బారుద త్తుండును ఆెెనగ నే చతుః శాలాభ్యం 

తరమునట తేంగూడదనును. చూ. 111 న చలతి= (ఆడు7ననుు కదలలేదు. 

పురుషపరిచయేన చ = మటి ఫురుషులతోడి యెక్కువ పరిచయముతో _ బహూని = 

పెక్కు; యది అపి భాపతి = మొటలాడున చైనను, (ప్రగల్భం = ధీరముగా, న 

వదతి = పలుక దాయొను, 

ఇంటిలోపలికి పొమ్మని గట్టిగా చెప్పినను నా (యింట్సి పీదటిక ఫు స్థితిని 

తేలంచి అడుగెనను కదలదాయెను. మగ వారితోడి చనవునేత, తాను "పెక్క_ 

మౌటలాడునదే (ప్రగల్భయే ఐనను ధీరముగా (నాతో) ఒక్క_మాటయెనను పలుక 
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(|వకాశమ్ భవతి వసన్మసేనే, అనే నావజ్ఞానా దవరిజ్ఞాత పరి 

జనోవచా లే ణావరాద్ధ్ =స్ఫి, శిరసా భవతీ మనునయామి, 

వనన్న___వ తే నానుచితభూమికారోహణే నావరా ద్ధార్యం 

దాయెను. ఏల? మనసులోని రాగభరము మాటలాడ నీయలేదు. ధీర మొనను 

శాలీనవలె ఐనది! వసంతే సేనయనురాగమును నిపుణముగా ఊహించుచున్నాండు, 

వసంత నేన ఛా వావిష్కు_రణముం గరూర్చిన యీ చారుద తుని తలపోంతను 

శకుంతల ఖాచవావిప్కరణముం గూర్చిన యా దుష్యంతుని తలపో౭త తో పోల్చి 

పరికింపందగును, భేద మించుకయున్న వసంత సేన కులాంగనం బోని వేశ్య 

యగుటయు, శకుంతల కోలాంగనయే యగుటయు కారణము, 

చూ, కాకుం, 1 - ఒకి, 

దుహ్య___ వాచం న మిశ్రయతీ య ద్యపి మే వచోఖిః 

కర్తం దడా త్యభిముఖం మయి ఫాపవమొనణే; 

కామం న తిష్టతి మదానన సమ్ముఖీ నా 

భూయిస్ట మన్యవిషయా న తు దృష్టి ర స్యాః, 

11.౧౧ 

దుష్య___ఆభిము ఖే మయి సంవ్చాత మీ శీతం 

వానీత మన్యనిమి త్ర కృ తోదయం 
బాట్ 

వినయవారిత వృ త్తి రత "నయా 

న వివృతో మదనోన చ సంవృతః, 

మృచ కటి కవియు ఎంతయు కామరవాసం వేత 
ఛి న్్ 

భవతీ వస నసేనే = అమ్మా; వసంతసేనా _ సగౌరవముగా పలుక 

చున్నా (డు, ఆవిజ్ఞానాళ్ = ఎటుగమివలన, అనేన = ఈ, ఆపరిజ్ఞాత పరిజన 

ఉపణారేణ = తెలియక వేసిన పరిజనోచిత వ్యవహారము చేతే, తప్వుచేసినవాండ 

చెలిని, కావున _ శిరసా = తలతో _ తలవంచి నమస్క_రించుచు _ భవతీం అను 

నయామి = నిన్ను బతలీమాలుకొనుచున్నాను _ మన్నింపు మని, ఆందులక వసంత 

సేనయు అనుచున్నది _ అనుచిత భూమి ఆరోవాణేన = ఈ నేనురాందగని చోటికి 
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భీర్రేణ (పణమ్య [వసాదయామి, [వదిణా అణుచిదభూమి ఆరోహా 

కోణ అవర జ్ఞ అజ్జం సిచేణ వణమిఅ వసా ేమి ] 

విదూ...భోః, ద్వా వపీ యువాం సుఖం (వణమ్య కలవు 

"కేడా రావివాన్యోన్యం శీరైేణ శ్రీల సమాగతే”, అహామ వ్యమునా 

కరభజాను నదృేన ఫీర్రేణ ద్యా వపి యువాం (ప్రసాదయామి, 

[భో దువే వి తుమ సుఖం వణమిఅ కలమేకేదారా అక్ఞేణ్ణం విఅ 

సినేణ సీనం నమాఅదా, అహాం పి ద్రమిణా కరహాజాణు నదిసేణ 

సీసేణ దువే వి తుళు వసాదేమి]. (ఇత్యు త్మిష్టతి) 

వూరు___భవతు, తిష్టతు (సణయః, 

వన న్త---( స్వగతమ్ చతురో మధుర వాయ మువ న్యానః, 

ఎక్కి. వచ్చుట వేత, ఆప రాద్ధా = తప్పు చేసినదాన నైతిని, అయ్య గారిని ...తలతో 

(మొక్కి, మన్నింపు అడుగుకొనుచున్నాను, ఇట్లు సగొరవముగా పలుకుచు 

ఒజండొరులప త అవాల్చినారు, 

ద్వౌ ఆపి యువాం = మిరు ఇరువురును సుఖం = ఆప్యాయముగా, 

(పణమ్య=వంగి నమస్కరించి, కలవుకేదారా ఇవ= రెండు వరి చేలవ లె, అనోోన్యం= 

ఒండొరులు, ఫ్రేణ వీషళ౯ాం =తఅతో తలగా, సమా? తౌ = హడివవారైతిరి, 

అవాం అపి = నేనును అమునా = ఈ(నా్రా కరభజాను సదృశేన = ఒంక పిల్ల 

మోశాలిం బోలిన, శీపషేజబాణ = తలతో, ద్వా వపి యువాం = మి యిరువురిని, 

(పసాదయామి = మన్నింపు అడిగెదను, తే ర్చెదను, 

భవతు = శానీలే _ నాతప్పో నీతప్పో _ అదియుండనీ కే (ప్రణయః తీష్టతు = 
స్నేహము. (అనురాగము తిరముగా ఉండునుగాక, దీనిని సంభోగ (ప్రార్థన 

అనియు అందురు కొందజు, చతురః మధురః = నేర్చు మిటీ చాల ఇంపుగా 

రన్నది _ ఆయం ఉపన్యా సః = ఈ యుప న్యాసము = ఈిపలుక్కు కానీలే, పోనీలే, 

స్నేవాము తీరముగా నుండును గాక _ అన్నట్రిది దాన ననురాగము నూచితముంబలెె 

వచ్చినదానవు ఈ రాతి ఉండిపో వే అనునట్లు నాజూానమాట, అదియే “ తీష్టతు 

(పణయః?” అనుదానికి అర్థమని ఈ వసంత సేన వ్యాఖ్య చే తెలియుచున్నది కదా, 
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న యుక్క మ జ్యేద్భశే నే హాగతయా మయా [పతివస్తుమ్, 

భవతు, వవం తావద్భణిప్యామి. ((వకాశమ్) ఆర్య, య డ్యేవ 

మహమార్య స్యాను గ్రాహ్యా త దిచ్భ్చా మ్యహ మిమ ములంకార 

మార్యన్వ చా నివే సమ్, అలం కార్య నిమిత్త మేతే పాపా 

అనునర ని, 

[ చదురో మధురో అఅం ఉవన్షాసో, ణ జుత్తం అజ్ఞ 

వరిచేణ ఇద ఆఅదావీ మనీ వడివసిదుమ్. ఖోదు, ఏవ్యం దావ 

ఛణిన్నమ్.. అజ్ఞ, జఇ ఎవం అహం అజ్జన్స అణు గైజ్ర్రాతా ఇచ్చే 

ఇమం అలంకారఅం అజ్జస్స గే హా ణిక్టివిదువు. అలంకారన్న 

ణిమిత్తం వచే పావా అణునర న్ని]. 

ారు.__అ యోగ్య మిదం న్యానస్య నృహామ్, 

ఐనను, తీస్టతు (పణయః _ ఈ బతిమాలుకొనుట, ఉండనీలే, తరువాతే కొంత 

వారుదత్స ఛభాషితము లుప్తము. ఏదో? దడానిమోంది తలపోత ఇది _ ఇట్టి 
వానితో ఇత్యాది అని మేలు వ్యాఖ్య, ఈద్భ కేన = ఇట్టి వానితో, ఇవా ఆ 

తయా మయా = ఇక్క_డికి వచ్చిన నాచే, అద్య = ఇప్పుడు, (పతివ స్తుం = ఉండు 

టవ_.న యుక్తం = తగదు _ ఇప్పుడే నేను ఇక్కడ నిలిచిపోవుట సరిశాదుం 

(కావున) భవతు = శానీ, ఏవం తౌవత్ భణిహ్వామి = ఇట్లు చెప్పెదను గాక 

ఆర్య = అయ్యా, ఆర్య స్య అను(_గాహ్వా = ఆర్యుని యను(గవామునకోు పాాతమగుదు 

చని తత్ _ ఆకేని, ఇమం అలంశారకమ్ = ఈనగను, ఆర్యస్య గే కా 

అర్యునియింట, ని త్నేప్తుం = ఇల్లడ గా దాంచి పెట్టుటకు, అలజొ్క్క్ళ_రన్య నిమిత్తం = 

నగ(ల)కోసము ఏతే పాపాః= ఈ పాపాత్ములు _ శళారాదులు, అనుసరన్ని = 

చెంబడింతురు, 

ఇదం గృవాం = ఈ యిల్లు, న్యాసస్య = ఇల్లడక, అమయోగ్యం = తగ నిది 

ఇల్లు ఛ(డ్రము రవ్క_వయెన చో టయిపోయినడి, అసత్యం = అబద్ధము, ఫురుషులం 



QA NO 
DN RCC 

స్స ర్రగీ (వ ధ మో = జ్యా 8 ఈ 105 

వనన్న___అర్య, అలీకమ్, పురుషేషు న్యాసా నిమీవ్యన్తే: 
నపున చ్లేహేషు, (అజ్ఞ అలీఅమ్. పురుశేసు ణాసా ణిక్టివిఅన్ని, 
ణ ఉణ గేహేసు. 7 

చారు_మై| తేయ, గృహ్యాతా మయ మలంకారః, 

వనన్త్న__-_అనుగృహీ తాస్మి, [ అణుగ్ద హీదహ్నా ] 

(9 త్యలం కార మర్పయతి, 

విదూ._ ( గృహీత్వా) స్వస్తి భవత్య్యె, ( సోర్టి భోదీఏ ). 

చారు.___ధిజ్ మూర్థ; న్యాసః ఖ ల్యయమ్, 

విదూ._...( అవవార్య) య డ్యేవం తదా చోనై రియ 

కామ్. [జం వవ్వం తా చోశేహిం హరిజ్ఞడ ). 

చారు.._అచి చే కవ కాలేన 

గాని న్యాసమునకు సానము ఇందు గావు. నీవు అందులకు మిక్కి_లియు తగిన 
(థి యా 

వొందవు, నీ బోంటు 'న్యాసవారణము వేయరు, గృవ్యాతాం = తీసీకొ నుము 

అనుగ్భహీతా అన్ని = ఆన్నుగహీంప(బడిలీని, అపకాయతి = ఆప్పన చేయును, 

ఇచ్చును, గృహీత్వా = కై కోని, అది తన సొంతమునకు మరల ఈనక్కు_ణి 

లేనట్లు అనుకొని _ దానముగా |బ్రమని  స్వన్తీ భవృతే్యే _ అని స్వస్నీ _ ఆశీస్సు 

పలుకచున్నా (డ, 

ధిక్ మూఖక౯ా = చీ తెలివిలేనివాండా, న్యాసః ఖలు = ఇల్లడ కచా _ 

శాపాడి తిరుగ కోరినపుడు ఇచ్చివేయవలనీనదికదా, యది ఏవం ...... (పీయ 

తామ్ = దొంగల చే కొనిపోలబడవచ్చును, అని వాండు ఆటు మరలి చారుద త్తునితో 

అనుచుండలా, దానికి జవాబెన యీ చారుద తృ భాషిత ఫు భాగము దానికీ 

ఉప్మశుతి శ కునమగునట్లు గా వినబడినది, 

అచిశేణ ఏవ కాలేన = బాల త్వర-గా నే _ చాల కాలము శాకయీ _ జీండో 

శేపో అన్నటు, దొంగలపొ అగును అని, నుటి చారుదత భాషితము ఆపాటియే 
య జూలీ 

MR — 14 
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విదూ___దీహో ౭. స్వా అస్మాకం విన్యానః, [ ఏసో చ్చ 

అహ్మాణం విక్ఞాసో | 

చారు_ని ర్యాత యిమ్యే 

వనన్త._ఆర్య, ఇచ్చా మ్యహ మనే నాన్యే ణానుగమ్య 

మానా సకం గేహం గన్లుమ్ (అజ్ఞ, ఇచ్చే అహమ్ ఇమిణా 

అజ్టైణ అణుగచ్చిజ్ఞ సీ సకంగేహాం గ న్గుమ్, ] 

చారు....మై| తేయ, అనుగ చ్చ త తే ఛవతీమ్, 

కాదు _ “అచిశేణ శాశేన నిర్యాత యి చే పే? _ _ త్వరగా శే _ శేపో మాపో _ ఆపపెక 

చేర్చి, తీర్చి జేయంగలను, ఇట్టి యుప్మళుతి ఛకనములు సంస్కృతే నాటకము 

లలో అడుగడుగున కలవు. దాని ఫలితము _ ఈ న్యాసము ఇందు దొంగ చే 
కొనిపోంబడును, అది ఇతివృ తృమున ఒక (పథాన సంగతి, 

యది ఏవం +. (పీయశామ్ = అ మేని దొంగలే కొ నిపోయజబడవచ్చును _ 

మె కేయు(డు తన వౌటలను అప వారిత ముగా వారుద త్తువితో ఇప్పుచున్నా డు, 

ఆమాటలన ఇంకను శేషము ఉన్నది. * ఏష అస్య్యాః అస్మాకం విన్యాసః? అని, 
“ఇదిగో ఈమె మనకడ నుం చిన విన్యా'సము _ అన (గా మె. తేయుని పూర న్న వాకన్టము _ 
ఇదిగో ఈమె మనకడ నుంచిన ఈ పద్ద న్యాసము దొంగలచే కానిపోయడవచ్చును. 

మనవ (గవాచారము బాగుశా లేదు మనక అన్నియు పోయినవే అన్నట్లు. 
దొంగలే దొంగిలింప6ఒ.డవచ్చును _ అన్న మె లేయ వాక్యావయవమునకు చారూ 

దత్తుని పూ ర్తి వాక్యము _ “అచిశే బైవ కాలేన ని ర్యాతయి్యే” అనుదానిలోని 

“అచిరే తైవ కాలేని అను అవయవము వేరి అది యుష్మశ్రుతియై త్వరగా నే 
శేపో మాపో దొంగిలింప(బడవచ్చును అని యర్లమె 11]వ యంకఫు కన్నపు 
దొంగతేసము సూచితేమగును, అప్పుడు “ఏషః అస్యాః అస్మాకం విన్యాసః” 
ఈమెది ఇది నునవ (ఆప్పటికి పోయినన్యాస మగును _ అనియు ఉప్శళుతిశేపుము _ 
య న్యాసము  “విన్యాసము ? _ విశేష న్యాసము శాదా విగత న్యాసము (హా హా 
హా) అనియు అగును అని చమత్కారము, 

అనుగ మ్యుమౌ నాం = తోడు-గా వెంబడంప(బడుచున్న దానన, 
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విదూ.___త్వ మే వెశాం కలహంనగామినీం అనుగ చ్చ 

(నాజహంన ఇవ శోభశే, అహాం పునర్బాహ్మణో యత్ర తత 
జనె శ్చతువ్పథోవనీతః ఉవహారః కుక్కు రివ ఖాద్యమానో 
వివ లే | [తుమం చేవ వదం కలహాంనగామిణీం అణుగ చ నో శ్రీ ష్ ఛి 
రాఅహాంసో విఅ సోహాసి, అహాం ఆణ బహ్మణా జహీం జపహిాం 

జకోపీం చఉవహోవణీదో ఉవహారో కుక్కు రేపీం విఅ ఖజ్జమాణో 

వివజ్జిన్నమ్, ] 
ప్ర 

వారు___వవం భవతు, స్వయ మే వానుగ చ్చామి తత 
ద్ ఇ 2 క 

ఛభవలమ్, త [దాజమార్ష వ్ శ్వాస యో గ్యాః (వజ్య్వూల్వవాం 

(వదీవీకాః, 

విదూ..__వర్థ మానక , (వజ్యాలయ (వదీవీకాః, [ వడ్డమాణల, 

(వజ్జా వేహీ వద్విఆఓ ] 

త్వం ఏవ అనుగ చృళ- శోభ సే_సీ జే పొమ్ము, నీవైన ఈయంచయాన వెంట 

రాజవాంసవలె | పకాశింతువు, అవాం ఫునః= నేను అన్ననో, యత్ర రత=ఎక్కు_డ 

నన్న నక్కు_డ, చతుప్పథ = నాలుగుదారులు కలయుచోట, ఉపనీత = తెచ్చి పెట్ట6 

బడిన, ఉపపోరము _ దేవతా నైవేద్యము _ వలె కుకు. 5౪ = కుక్కు_లచే, ఖాద్య 

మాన = తినయబడు _ క అవ(బడుచున్న వాండ నె, విప ల్సే్య = ఆపదం బెందుదును, 

ఏవం భవతు _ సే, అశు కానిమ్ము “(ప్రణయః తీప్పతు? ఆనియో వమేదియో 

అనురాగో క్తి యన్న వాడు గావున, ఇపుడు వసంతే సేన ఎదురుగా అంచలపోలిక ౦ 

గూడ విని తాను సులువుగా ఇయ్యకొన్నట్టును, రోను రాగ ముం గల యట్లును 

ఈ యంగీకారము. రాజమౌర్హ విశ్వాస యో శ్యాః - పెద్ద బాటలో నమ్మక మునకు 

తగిన _ గాలికి ఆటిపోని, ఫలానావారు పోవుచున్నారు, చీకటి యభిసారులు 

కార్కు ఆని ఆందటును నమ్మి చూడ దగిన _ అందతీికిని మౌొనునులు అగపడం 

దగిన _ (పదీపిశాః = పెద్దదీ పాలు, (పజ్యాల్య నాం = చవైెలిగింపం బడును గాక, 

ఇందాక ఆటిపోయినట్లు ఆజీపోనివి ఆనుట, వర్ళ మానక (డు చారుద త్తుని నౌకరు _ 

వేటుండు, 
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వేటీ__(జనాన్సికక్) అశే, _తెలేన వినా [వదీపికాః 

(వజ్య్వాల్యన్తే | [అలే, 'లేళ్లేణ విణా వదీవిఆపీ వజ్ఞావిలీఅ న్హి ] 

విదూ____( జనాస్తికమ్) ఆశ్చర్యం. తాః ఖ ల్వస్మ్మాకం 

[వదీపీకా అవవమాసిత నిర్ధన కాము కా ఇవ గణికా సనిఃస్నేహా ఇచాస్ం 

సంవృత్తౌః, (హీ, తాకీ కు అమాణం వదీవిఆటఓ అవమాణిద 

నిద్ధణ కాముఆ విఅ గణిఆ ణిస్పిణెహోఓ దాణిం నంవుత్తా, ] 

చారు.._మై| లేయ, భవతు. కృతం (వదీపికాభిః, వశ్వ 

న్లో, ఉదయతి హీ శ శాజ్క_: కామిసీగణ్ణ పాణ్ణు 

ర )హాగణవరివారో రాజమార్ల[వదీవః. 
౧ ౧ 

తిమిర నికరమ ధ్యే రశ్శ యో యస్య గారాః 

తెలేనవినా=నూనె లేక, ...దీపములు వెలిగింపంబడుచున్నవి! ___ఎట్లు 

'వెలుంగునయ్యా _ అనుట, అఆపమౌనితే నిధ౯న కాముకాః = అవమానింప(బడన 

ధనహీన (ధనము ఐపోయిన) శాముకలుగఅ) గణిళా ఇవ = బోగమువారివలె, 

నిఃస్నేహో = నూనె (అనురాగము అని బోగముదాని పరము లేనివిగా; ఇదానీం = 

ఇప్పడు, సంవృత్తాః = నవి. ఈమాటలు వారుదతుండు వినకుండునటు _ 
ఇదీ టో య 

జనాంతీక ముగా _ చేటుని తో ఆన్నాడు _ ఇంటి చారి ద్యము నూచించునవి _ చారు 

దత్తునికి సమయాన దుఃఖము కలిగించునని జనాంతిక మగుట చే వసంత సేన 

యున్నను బోగముదాని లేని స్నేహా (ప్రసావము, కృతం = వలదు _ ఆఅంవలి 
= 

నిే.ధార్జక ము, తృతీయతో యోగము చెందును. 

వో, ౫2. ఉదయతి హీ = పొడుచుచున్నాండు గదా _ కామినీ గల 

=, ఆలో ర్స్ పాణ్ణుః (ప్రియ సంగమమునకు కోరిక గ అ స్తే చెక్కి టివలె తెల్ల చెనవా(డు నా 

కామముచే, ఉత్కంఠ వే తెలుపుళాంతి హెచ్చును _ కామినీ (స్రీ మాత్రమును 
ఆకును = వా గణ పరివార = నత్నత పరివారము _ఎనౌక రు కలవాండ్కా 

శశాజ్బు_1= చం్శద్రుండు, రాజమొగజా (పదీపః _ రాచచాటక పెద్ద దీపము మన 

వాడు, యస్య = ఎవనియొక్క _ అతనియొక్క_ _ అనుట, గొరాః రశ్ళయః = 
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(సుతజల ఇ్రవ వజ్కే శీర ధారాః వత ని. 42 

( సానురాగమ్ ) భవతి వనన్త్నసేనే, ఇదం భవత్యా గృహామ్, 

(వవిశతు భవతీ, 

(వనన్న సేనా సానురాగ మవలోకయన్హీ నిపష్కా-/న్తా) 

చారు.___వయన్యృ గతా వసనన్తసేనా, త చేపి, గృహ 

"మేవ గచ్చావః. 
న. అను 

తెల్లని కిరణములు [నుతజలే = నీరుశారిపోయిన, పజ్కే = చిక్కని బురదలో, 

(విరిసిపోవుచున్న -వీకటిలో _ చీకటిని విరియించుచు అనుట, శ్నీరధారా ఇవ = 

పాల ధారలవలెె పతని = పడుచున్నవి, 
బలీ 

తడి బురదలో పడిన పాలు మడ్డియె పోవును _ నీరు కారిపోయిన బురద 

గల చోట పడినది (పవహీంపనుం గూడ (ప్రవహీంచును, ఆ బురదయు చాల 

చిక్కగా నల్లగా నుండును, దానిమాంది పాలు మటింత తెల్ల గా అగపడును, 

వేతి దీపము లేల? రాజమొర్ష ఫు దీపము చంద్రుడు ఉదయించు 

చున్నాండులే, వసంత సేన చెక్కిటివలె తెల్లగా నున్నాండు, నక్నుతాలన్నియు 

వాని పరిజనమువ లె మిణుక్క_నుచున్నవి, వెన్నల పొాఠలవానవలె పడుచున్నది, 

-చీకటి విరిని పోవుచున్నది, 

చూ, * అభివ్యకాయాం చన్దిిళాయాం కిం దీపికా పౌనరు్తే రన, విక మో" 

Il శామినీగణ్ణ పాణ్ణుః _ గణ ఇవ పాణ్లుః _ ఆని ఇవచే ఆపము (గవాగణ మే సరి 

వార మని రాపించుట చే రూపకము. 'కాజమార (పదీపః _ (పదీపముగా ఫరిఃణా 

మముం జెప్పుట చే పరిణామౌలంకారము, (సుక జీల ఇవ పశ్మే _ ఇవ _ ఆభూతో 
పమ. క్షీరథారాః పతన్ని _ ఊత్పేృేకు _ వస్తు _ గమ్య, 

సానురాగమ్ _ నొంతునను పలుకుతీటునను ముఖరాగమునను ఆనురాగము 

తో(చునట్లుగా _ అమ్ము, వసంత సేనా. ఇది నీయిల్లు, (ప వేశింపుము. వసంత 

సేనయు అను రాగము ఒలుక మొగములో చూపులతో చూచుచు వెడలిపోయినది, 

వయస్య = మె, తేయు(డును, వారితో కూడ వచ్చియున్నాండు, గృవాం 

ఏవ= ఇంటికే, “తా” అని ఒకపాటి ని ర్వేద వాన్క_, 
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శ్లో. రాజమాగ్లో హి ఛూన్యోఒయం రతీణ స్పంచర న్మి చ 
వళఇ్ళునా వరిహర్త వ్యా బహుదోపషూ హి శర్వరీ, ౫౮ 

( వర్మికమ్య ) పదం చ సువర్ష భాణ్ణం గశీతవ్యం త్యయూ ర్మాత, 

వర్ధమాన శే నావీ దివా, 

విదూ.___యథా భవా నాజ్ఞావయతి, [ జధా భవం ఆణ వేది. ] 

[అలీ నిప్కా నె] 

ఇతి మృచ్చకటికే ఒలంకారన్యాసో నామ. 

ప్రధ మో ఒబ్కా 8 

నయనాల వానలా. 

న్లో, ఏ౮. అయం రాజమొౌగజాం = ఈ పెద్ద చాట, శూన్య! హీ = 
మిక్కిలి నిర్ణనము-గా ఉన్నది _ మౌంటుమణలగి డట్టున్న ది, రత్నీణః చ= వీభుల 

సర్కారు కాంపరులు _ పోలీనువార్కు సబ్బురన్ని = తిరుగుచున్నారుు వబ్బునా = 

మోసము ఎవరె నను చేయంగలది, పరిహత౯ వ్యా = తప్పించుకొ నవలయును, 

శవళారీ = రాత్రి, బహుదోసా పా = *పెమ్కదోపుములు గలది, జ్యాగతః 
po] 

వీథి వెడల్పు-గాను పొడవుగాను ఉన్నట్లిది మౌంటునుణంగి బావురు మను 

చున్నది. గసు పోలీసులు (మ్మొతము తిరుగుచున్నారు, మోసము దొంగ 
అకట 

తేనము _ ఇట్టిది కలుగ నీక జ్యాగత గా “మలంకువగా ఉండవలయును, రాతి 

కాలము అన్ని తప్పులకను సమయము, అనుకూల మెనది, 

పరిక్రమ్య = కొంత దూరము _ కొన్ని అడుగులు నడచి, ఇదం చ = ఇది 

ఊన్న దే _ నీచేత, సువణకా భొణ్జం = బం-గారునగ, త్వయా రాత = నీ వేత 

రా|తీయందును, దివా = పగటియందును, రశ్నీత వ్యమ్ = శాపాడంబదడవలసినది, 

వాడు పగలు తీజని పనుఆలో నుండును, ఆప్పుడు వాని నడువు దీనిని కూడ 

చూచుకొన6 గలడు _ రాతులు వాండు ఆయలయిక చే నిదించును, అప్పూడు 

నీవు మెలంవవ-గా జ్యాగత్త-గా శాపాడవలయును, 

నిసా నౌ = వెడలిపోయిరి _ రంగమునుండి, ఆంకాంతేమున రంగము 

నుండీ సర్వషాత్ర నిష్కు_ఇమణముం చెప్పవలనీన దని శా స్త,ముః 
wy 
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కేటీళ్వ్ణరు (డైన కల పు తుండం, చారుద త్తుండు దారి[ద్యము చెకొన్నను, 

సంధ్య జపము బచేవతోపహారములు పెట్టుట అను నిత్యకర్మలు మానక చేయువాడు, 

ఆ దేవతలు సంతోషింతు రను నమ్మకము గలవాడు, మటి తన యింటికి అతి 

థులు మితులు రానే తన మౌట ఎవరు మున్నువోలె విని ఆదరింపనే అని అభి 

మాన దుఃఖితుడు, అత్తరులు పూనిన యంగవ స్త్రము ధరించుటంబోని నాజూకు 

తోడి యింద్రియ సుఖములు మర౦ంగినవా6డు, శామదేవాయతన యాతలో శరా 

గత వసంత సేనను గాచి కాంచి మోజుపడి, మణి తన “పేదటికముం దలంచుకొని 

ఆమోజును ఆంగములందే అణంచుకొన్నవా(డు, ' 

వసంత సేన బోగముదయ్యు సంపన్న యయ్యు, విలానీని తాను అతనిని 

పీదవడిన వానిచే అతిలోక యాపసంపదయు శీల (గుణ సంపడయు గలవాడని 

తానె మరులు కొన్నది ఆ మదన(తేయోదశళి యనంతేరము నాల్నుగెదు దినాలకు 

ఒక్క (పదోషమున సీం గారించుకొని చేటులం దోడుగొని అతని నభిసరింప వచ్చి 

నది. దారిలో తణుము6 జొచ్చిన శశారాదులను తేన పూ ర్వావధీరితులను, గుణము 

కదా వలపునక కారణము, బలాత్కా_రమా అని చెప్పి చీకటిలో తప్పించుకొని 

చారుద త్తునిల్లు సొచ్చినది. విటుండు చారదతోపకృతుండు ఆది తదక్త యని 
విని సగెరవము గా దానివోలి మూనుకొని చారుద త్తు వయస్యుని మన్నింపు అడుగు 

కొని పోయినాడు. శశారుండు వసంతే సేనను నగలతో కూడ తన కప్పగింపు 

మనియు, అప్పగింపనన్న వెరము వూని ఫీర్యాదు చేసెద ననియు మె. రేయునితో 

వారుద త్తునికిం జెహ్యమని బెదరింపులు పలికి తన యింటికి మరలినా6ండు, 

చారుడ త్తుండు వసంత సేనను, చీకటిలో రదనికయనుకొని తన జాబుల 

వాసనయు తృరీయము నిచ్చి దానితో అబ్బాయిని రోవాసేనుని చలికి కప్పి 

లోపలికి కొనిపొమ్మని చెప్పి ఆది కదలక చూచుచుండగా ఇంతీలో వసంత్ సేన 
యని యొటింగి ఆరాపు ఫున్నెంపు డాలునక ఆజనము ఊపస్థాత వ్య దేవత యే 

యని ని వ్వెజు చెంది, (పగ ల్భయయ్యు పలుకమి రాగభరమున ఆని యెంచుకొొని, తన 

పొరపాటును మన్నింఫుమనును, వసంత సేనయు అట్లు అననుమతముగా ఇల్లు 

(తొక్కి. యొక్కివచ్చినందున అతనిని మర్యాద గా క్షమ వేడును, ఉభయులపను 

మనసున ఒండొరులపె అనురాగము పెరిగినది, చారుదత్తుండు వసంతే సేనను రాత్రికి 

ఇందుండి పో అను నఖి పాయముగా గబ్బిగా నాజూవగా స్నేవాము ఊంపుమనియో 

(మ'ేమనియో?) ఆన్నా (డు, వసంత సేనయం ఎంతో ఆసయున్నను ఇప్పుడే ఇక్కడ 
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నుందునా* కూడదు ఇప్పటికి ఇటు చేసెదను అని తేలపోనీకొని తన నగను 

అక్కడ ఇలడ పెట్ట "నెంచి పెట్టి ఆ యుభయ (పార్ధనకు తనిసీ ఇంతలో చందో 

దయమె వెన్నెల రాగా మాటుమణంగు చున్న రాజమౌొర్ల మున చారుదత్తుని 

తోడునొని తన యింటికి పోయినది, ఇరువురును అనురాగ ఫు పాపుల 'నొండొరల 

జాచుకొన్నారు, ఎవరింటికి చారు చేరినారు. ఆ రాతి వేళ ఆయిల్లడ నగ 

వీదూపకుని రక్షణలో ఉంపంబడినది. క థాంశముగా చారుద తృ వసంత సేనల 

అన్నో న్యానురాగము సెరుయట, ఉభయ ప్రార్ళ నానీకి, విటుని పళ్చా తాపము 

శ కారునిద్వేష ఫు బెదరింపు, నగయిల్ల డ, సంచెవీథుల సందడి, దుండగీం|డ దుండ 

గము _ ఇవి (పస్తావింపC బడినవి. కొందు వ్యాఖ్యాతే లు శశ యంకమునకు 

“ సగయిల్లడ ” అని పేరుపెట్టి నారు, 
ష్య 

అంకము నాటకమందలి పరిచ్చేదము _ అనలా బాగము, ఒక్క కథాం 

శమము ఆక్క_డికి ముగియునది. 

అల౦కారన్యాసము 

వథమాంకము ముగిసినది 
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((విశ్య ] 
వేటి__వూ (తా ర్యానకాళం నందే నేన (పప తాస్టి, త 

ద్యావత్స విశ్వ ఆ ర్యాన కాశం గచ్చామి, వ షూర్యా హృదయేన 

కిము ప్యాలిఖ స్కీ తిస్థతి, త ద్యావ దువన ర్బామి, [ అత్తాన అజ్జఆ 

నఆనం నంచేనేణ 'వేసిదమా, తా జావ వవిసిఅ అజ్ఞఆ నఆనం 

గచ్చామి] (వరిక మ్యూవ లోక్య చ) [ ఏసా అజ్జఆ కం అ వణ 

కింపి ఆలిహన్ఫీ చిటది, తా జావ ఉవనప్పామి _. 

[తతః (వవిశతి ఆననస్థా సోత్కె-క్టా వన న్నసేనా మదనికా చ] 

వసన్న-_-చేటి, తత నృతః? [(హాక్షో, తదోతదో? ] 

(పవిళ్య చేదీ _ వేటి తొలుత (ప వేశించినది, “ విష్కు_మ్మోడి వినాకృతం ” - 

వివ్కు_ంభములు మొదలెన అరోప శేపకములు “(పకరణముని ఉండవు _ ఆని 

దాని లక్షణము, అన్నియు అంకములంచే. 

ఆత్తాఏ = అమ్మ చేత, వసంతే సేన తల్లి చేత _ ఆమెను నేటి చేటాదు లెల్లరుం 

గూడ అమ్మయనియే వ్యవహరింతురు సస్తేశేన = సమౌఇఛారముతో _ ఆనలూా 

చెప్పుమని అనుట _ ఆర్యాసకాళం = అక్క_కడకు, వేటీ వేటులు సానిని అక్కా 

అని వ్యవహరింతురు, అది ఉపచారము? సముదాచారము, హృదయేన కిం ఆపి 

అలిఖన్నీ = హృదయముతో శేనినో ఆలిఖన్నీ = (వాయుచు _ హృదయమున 

ఎవనినో చత్రించుచు _ సాకూత్కరించుకొనుచు _ తదేక ధ్యానమగ్నుగా - 

(ఎవనినో కాంతుని కోరి తలంచుకొని అభిలాషుఅం “బెంచుకొనుచ్చు, తిస్టతి = 

ఉన్నది _ ఎంతయు పరధ్యానముగా, ఆసనస్థా = ఆసనమునం గూర్చున్నటదై, 

సోత్క_ ా=విరాళిం గొన్నటె, కోర బడిన వాని కైన తవాఠవా కలె, మదని ళా. 

వసంఠ సేన చేటి "పీరు, వాడో _ ఓని, తతః తత। తే ర్వాతే త ర్వాత, ఆంత కో 

MR —15 
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మద... ఆ ర్యే, న కీ మపి మనస్త్రయసి, కిం తత సృతః? 

[ అజ్జవఏ, ణ కిం పి మన్తేసి, కిం తదో తదో?_, 

వనన్న___కిం మయా భణితమ్ + [కిం మవ భణీదమ్ | 

మద__తత సృత ఇతి, [తదో తదో త్తి) 

వసన _( నభూన్నెవమ్ ) ఆం ఏవమ్, [ఆం ఎవ్యమ్ ] 

[ ఉవనృత్య | 

(వధమా వేటి__ఆ రే, మూ అతాదిశతి, -* న్నాతా భూ త్యా 

"దేవతానాం పూజాం నిర్యర్మయ * ఇతి ( అజ్జవ, అత్తా అఆదినది - 

“కాదా భవిఅ చేవదాణం పూఅం ణివ్య త్తే పీ” త్రి, ] 

వన న__చేటి విజావయ మాతరం - “అద్య న స్నాస్యామి, 

త ద్బాహ్మణ ఏవ పూజాం నిర్వ రృయతు " ఇతి, ( హాష్షో, విల్లా 

వేపి అత్తమ - “అజ్ఞ ౯ క్లాల్షన్సమ్, తా బమ్మణో జైన పూతఅం 

ణివ్య లెదు” త్తి, 
తాళ 

Oe] 

మునుపు మదనిక్క వసంతయేని ఏమియు చెప్పి _ చెప్పుచు _ ఉండలేదు, ఆట్లున్న 
ఈమాటలు సంనతమగును, అట్లు లేదు, శావున ఇది అసంగత భాపషేతము, 

ఆశ్యే న కిమపి మ నషియామి _... యసీ = ఆశ్చా.. చేను _ నీవు . ఏమియును 

చెప్పలేదే, నీవు “త ర్య్వాత* అని యడుగుటక, ఇట్టి యసంగత జల్పనము విరాళిలో 

ఈ న్మాడాకస్థను తెలుప్రచున్నది. కిం “తేతః రతేశ” _* తర్వాత తర్వాత ” అని 

యడుగుచున్నావే! కిం మయా ఛణితమ్ _ ఇంతలో ఇప్పుడే తా నన్న మాటను 

మజచచిపోయినది, * నీను ఏమంటిని * అని యడుగుచున్నది సూ తేపమ్ = 
బొమలు ముడుచుటతో, పరాప మానుటం చెలుపును, జ పీ కలుగుటను సూచించును, 

ఇ జని 

ఆం ఏవమ్ = అవును, ఇే (అంటిని అని శేషము) అదిళతి = చెప్పుచున్నది, 
(ఊఉ తృరువు చేయుచున్నది, స్నాత్వా = స్నానముచేసి దేవతార్చన చేయుము _ 

ఆని, ఆద్య నే స్నాస్యామి = చేను ఇపుడు స్నానము వేయను, తత్ (చావా 

ఏవ _ ... కావున (వాహ్మాణుండే వూడ వేయును గాక _ అని, తనకు దానికి 

కీపికలేమ్క 
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చేటీ___.య దా ర్యాజ్ఞావయతి, [జం అజ్జల ఆణ వేది] 

(ఇతి నిప్కా-/న్తా. 
మద.___ఆర్వే సే స్నహాః పృచ్చతి, న పుర భాగితా ; త త్యం 

స్విదమ్ ? (అజ్జఏ, సి నిచ్చే పనో పుద్భాది... "న పురోభాఇదా, "తా 

కిం ణేదమ్ ? ] " 

వనన్న---మదని కే, కిదృశీం మాం (పేవనే?! [మదణివ, 

శేరిసిం మం చేక్టసి ? 

మద___ఆ ర్యా యాః కరా న్య హృదయ తేన జానామి, 

హృదయగతం క మ స్యా ర్యాధిలవ తీతి, [అజ్ఞాఅవ సుళ్ణ హిఅ 

అత జేణ జాణామి, హిఅఅగ(దం కం వి అజ్ఞఆ అహిాలనది త్రి, ] 

వనన్న-__-సుష్టు తృయా జ్ఞాతమ్, వరహృదయ[గహణ 

వణ్ణితా మదనికా ఖలు త్వమ్, [నుట్టు తువ జాణిదమ్. వరహిఅఅ 

౫X హాణవ వణ్ణైత మదణిఆ ఫ్ట తుమ్... 
౧ జ్ 

ల ను న క లు లా న దాదా ద 

ఆశే స్నేవాః = తక్క, స్నేవాః = స్నే వాము - నీయందు నాకు 

కలదే అది. అడుగుచున్నది, న ఫుగోభాగితా =సేయందు తప్పుపట్టుట కాదు. 

తత్ కిం ను ఇదమ్ = మటథటీ యిడేమిటి ఆకా” (ఇట్లు న్నా వే)? కీద్భశీం మాం 

పళ్ళని = ఎట్టిదానిని గా నన్ను చూచుచున్నావేశి నీవ శీను: ఎట్టిదానను గా ఆగ 

పడుచున్నానే ? ఆ ర్యాయాః కూస్యవ్భాద .* అషతీతి = అక). పరాకుగా _ 

ఏక తానముగా ఊండుటంబట్లి, మనసులో ఎవనినో అక్క కోరుచున్నది, ఎవని 

మీదనో మనసుపడి యున్నది ఆని అనుకొనుచున్నాను, సుష్టు ... _ చక్కంగా 

కనిపటితివి సీవు, పరవ్శాద 2౪ పణితా ,., త్వమ్ = ఒరుల వాదయమును _ 
ణు Gర 

తలంఫును కనిపట్టుట యందు పండితురాఅవు _ ఆది విద్య గా చేర్చిన నిపుణవు, 

మదనికవు _ నామనోగత మును కనిపట్టి నన్ను సంతోష పెట్టు చున్నావు _ మదను 

నంతటి దానము, 
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మద... పీయం మే (వీయం. కామః ఖలు నామైవ భగ వాకా, 

అనుగృహీతో మహోత్సవ స్త రుణజనన్య, త తృథయ త్యార్యా, 
కిం రాజూ రాజవల్ల భో వా సేవ్య తే. [వీఅం మే పీఅం, కామో 

క్ట జామ వసో భఅవం, అణుగహీదో మహూసవో తరుణజణనస్ప, 

శా కధేదు అజ్జ్ఞక, కిం రాఆ రాఅవల్లహో వా సేపీఅది, 

వనన్న-_--చేటి రను మిచ్బామి, న సేవితుమ్. | హస్టై 
రమిదు మిచ్బామి, ౯ సేవిదుమ్. |] 

మద.___విద్యావి శేపాలంకృత:ః కిం కో 2కి (బాహ్మ్హాణయువా 

కామ్య లే, [ విజ్ఞావి సేసాలంకిదో కిం కో వి బహ్మాణజుల కామోటఅది, ] 

వనన్త్న___పూజనీయో మే (మైాహ్మణజన:, [ పూఅణేఓీ మే 

బహ్మణజణో, ] 

మద.__కి మనేక నగరాభిగమనజనితవిభవవిస్తారో వాణిజ 
ల మాలా లద గా తవా అ —_ 

(పియం మే = నాకు ఎంతయో ఇష్టముగా, సంతోషముగా ఉన్నది. కావుః 

ఖలు ఏష భగవాకా = ఈ దేవుండు శాముండను ేరివాండు గదా, శామ్యతే 
అనేన = కామింప6 జేయుచాండు, మరులు గొల్బు వాడు గదా, అనుగ్ఫ్భహీళ ee 

నస్య = జవ్యనము పెకొన్న వారికి పెనుంండువు అను[గహింప6౬ బడినది, మతే 

యెవరో ఆయన, చెప్పవమ్మా అక్కా, కిం రాజా ..._ఆ సీచేత సేవింప 

బడుచున్న చాడు, సేవలచేత వళశపణచుకొన6 (కోరు) బడుచున్న వాడు రాజూ 

లేక రాజానకు (పియు(డు మజేవల౭డేనను గొప్ప హోదా కలవాడు మం|తీయా, 

సేనాపతీయా? అనుట, దీన ఇది వసంత సేన కన్నిణేకపుం దొలి వలపు అని 

నసూచిరేము, వాసో, రన్తుం .., = శ్చీనీ రమింపంగోరుదును, సేవింపను గాదు, 

మనసిచ్చి కులాంగనవలె సంతోషింప. గోరుచున్నాను. (ఆబ్టన కిం విద్యా 

విశేషో మ్య తే = గొప్పవిద్య లే ఆలంకారముగాంగల యొవండేని వయసు 
'ఆావ్మాణుండు వలవం బడుచున్నా డా * 

పూజనీయః “= = (బావహ్మణుని చే వూజింతును (శామింపను ఆనుట) 

ఆౌ్వేని, కిం అశేక నగర అభిగమన ... _ పెవ్క_ నగరములవ (చేరనులన 
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యువా వా కామ్య లే? [కిం అశఅణఅరాహీిగవముణ జణిద పఏహావ 

వికారో వాణిఅ జుఆ'వా కామోాలఅది, ] 

వనన్న-__చేటి, ఉపారూఢ స్నేహ మపి (వణయిజనం పరి 

త్యజ్య దేశా స్తరగవునేన వాణిజజనో మహాద్యియోగ జం దుఃఖ 

ముత్చాదయతి, [ హాన్షొ, ఉవారూఢ సిణేహాం పీ వణఇజణం వరెచ్చ 

ఇల "దేనన్నర క వణిఅజణో మహాన్తం ఏఓఅజం దుఃఖం 

ఉప్పాటేది. ] 

మద. న్వే, న రాజా, న రాజవల్ల భః, న _్రాహ్మణక 

న వాణిజజనః. తె తృ ఇదానీం న భర్భృడారికయా కామ్య తే? 

[ అజ్జఏ, ఆ రాఆ, ణ రాఅవల్ల హో ౯ బమ్లఃణో, ఇ వాణిఅజణో, 

తా కో డాణిం సో బట్టిడారిఆవ కామోలఅది. ] 

వసన్మ___చేటి, త్వం మయా నహ కామ దేచాయతనో 

ద్యానం ౫“ తాసి, ( హాన్టో, తువుం మనీ కామ దేవాఅదణుజ్ఞాణం 

గదా అసి ] 

మద. ఆశే, గ ఆస్ట, [అజ్ఞఏ, “దషపిా హి]! 

ఫోయి దానం గలిగిన గొప్ప సంపద గలవాడు, వణిన్య శా ..3 _ ౦హావన 

వంతుందగు కోమటి కోరంబడుచున్నా డా * వాహ్లో ఈ పాదూాణ ... _ ఓని, ఎంతో 

ఆనురాగము గలడానినెనను _ క్షణవియోగమున నయితే ము ఓర్వ లేని దాని నైనను? 

(ఇంట) వదలిపెట్టి, ెశళాంతరగమనము చే, కోమటివాండు ఎంతేని వియోగ 

దుఃఖమును కలిగించును. (కావున అట్రివాండును కాండు అనుట, అన్వే ... = 

అక్కా, మటి రాజు కాడు, రాజవల్ల భండుం గాడు వావ్మాణుడు శాండు, 

కోమటియుం గాడు, (అంటి వే, తత్ కః ఇచానీం ... = మటేవండు వాండు, 

భతృణా దారిక జీత కోరంబడుచున్నవాండు * 

త్వం మయా సవా .., = నీవు నాతో కూడ శామదేవుగుడి తిరునాళ్ళక 

వచ్చితి వే, 46 గతాన్ని = వచ్చితిని, తథా ఆపి = ఐనను, (అట్లు వచ్చి చూచి 
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వనన్న___త ధా పీ మా ముడాసీ నేవ వృ చ్చసి, [తహ ఫి 

మం ఉదాసీణా విఅ పుచ్చని, ] 

నుద__జ్ఞాత మ్. కింన వవ యే నార్యా నరణాగ 'తాభ్యు న 

వవన్నా, [ జాణిదమ్, కిం సో చేవ జేణ అజ్జఆ నరణాఅదా అబ్బు 

వవన్షైా, ] 
a) 

వన న్న-_-కిం నామదేయః ఖలు నః! [ కం ణామనముహేాటీ క్ట 

సో? ] 

మవ.__న ఖలు (ేష్టిచత్వ గే (వతీవసతి, [సో క్షు సేట్లిచ 

వడివసది, |' 

వసన్మ.అయి నా మాన్య వృష్రాసి, | అ కామం సే 

పుచ్చి దాసి ] 

మద-___న ఖలు ఆశే, సుగృహీత నామ ధేయ ఆర్య చారు 

దత్తో నామ, [సో క్ట అజ్జవ, సుగహీదణామ హీఓ అజ్ఞ చారుదత్తా" 

కామ, | 

అంతయు ఎజింగినదాన వెనను), ఉఊదాసీనా ఇవ = ఎలుంగక ఊరవన్న దానివలె, 

అడుగుచున్నా జే! జ్ఞాతమ్ = (ఆ) తెలిసినది, కిం స ఏవ= ఏమి, అతందేనా, 

యేన ఆర్యా ... పన్నా _ ఎవని చేతు అక్కు శరణాగతయె _ రక్షణ కోరినడా, 

కాపాడంయబడినదో, కేన్నా మెథేయః = ఏ పేరుగల వాడు అతడు * అతని “పీరీమి¥ 

స ఖలు = అయన, కోవుటుల చదరములో _ చాక్ లో _ వాటికలో _ పేటలో _ 

కాపురమున్నా (డు గదా అయి జూ ల్లీ నుంచిదానా, నాము ,,, = ఆయన రు 

ఆడిగిరీవా*ి నుగ్ఫ్భహీత నామధేయః _ఇది యొక గారవనూచకస్రు మాట _ ఎవని 

పేరు పలుకుటయు మంగళకర మో _ బలి, యుధిష్టిరు (డు _ మొదలై నవారిం బోని 

వాడు (పసిదుండనియు, 
థి 
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- వనన్త్న---( నహర్థమ్) సాధు మదనిశే, సాధు, నుష్టు తయా 

జ్ఞాతమ్, [ సాహు; మదణివ, సాహు సుట్టు తువ జాణిదమ్ ]. 

మద__( న్యగతమ్) వవం తావత్ , [ ఎవ్వం దావ ] ((వకా 

శమ్) ఆశే, దర్శిదః ఖలు న గూయ తే. (అజ్ఞవ, దలిద్దో క్ట నో 

సుణిలఅది, 7 

వో వన న్న__-_అతవవ కామ్య తే, దర్శిదపురుషనం[ కా న్న మనాః 

ఖలు గణికా లోకే =వచనీయా భవతి, [అదో జేవ కామోలఅది, 

దలిద్ద పురిననంక నృమ ణా క్ట గణిఆ లోవ అవఅణీఆ భోది, ] 

మద...ఆ ర్యే, కిం హీనకుసుమం నహాకారపాదవం మధు 

కర్యః పునః సేవన్నే?! [అజ్ఞద కిం ఫీణకుసువముం నహాఆర పాదవం 

మహుఅరీఓీ ఉణ సేవని? ] 

వనన్త__అత వన తా మధుకర్య ఉచ్యనస్తే [అదో చేవ 

తాఓ మహుఅరీఓ నుచ్చన్తి | 

సాధు మదనికే = బళి మదనిశా బి, సీవుచక్క_లూా _ లెస్సగా _ ఎజింగి 

రవి. ఏవం ... = ఆశే, చోగుగానే ఎటేంితిని, ఇది స్వగతము _ వసంతేకు 

శెలియనీక తాను తనలో అనుకొనుట _ చాగుగానే ఎటింగితిని ఈకోరిక అంత 

మంచిది కాదే అని తాను అనుకొనుట, బయటికిని ఇట్టు పలుకుచున్నది, 

అన్యే = అక్కా (వటి) పీదవాయండని కదా వానిం జెప్పుకొందురు, 

అక ఏవ ... = శావున చే, నేను వలచుచున్నాను, దరిద్ర పురుషునిమో (ద 

మేలుపడిను బోగముది _ లోకములో జనులగుంపునక ఉమ్మడి యనుకొనంబడీ నది, 

‘Xn అ సస్యాభ ర్భృ తేన ఇడి”? _ గణీక _ (నిజముగా, అవచనీయా =నింద 

పాలుగాక మెచ్చుకొనం దగినది, ఆర్యా, కిం పీనకుసుమం ... = అక్కా, 

మటీ పూలులేని _ రాలిపోయిన తీయమౌామిడి చెట్టును తేంట్లు, ముసరుకొ నునా * 

అత ఏవ ... = అందులకే అవి * మధుకరులు” = తేనె కూర్చునని _ విచ్చమె త్తునది 

అనియు భనము (పోగు చేయు వారు కదా . బోగమువారును _ అనుట, తొము 
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మద._..__ఆ రే, యది మనివిత న్న త్కిా-మర్ధ మిడాసీం న 

సొ నాభిసార్య తే (అజ్జవి, జఇ సో మణీసిదో తా కీన డాణిం 

నపహాసా ణ అహిసారీఅది 1 7 

ఇ 

సహా 

వనన్న___చేటి నహా సాభిసార్యమాణః (వ తు ప కార 

దుర్చలతయా, మా తావత్, జనో దుర్హభదర్శనః పున ర్భృపిష్యతి 

( హాస్టో, సనహానా అహీసారిఅనో పచ్చుఅఆర దుబ్బలదావ, వూ 

దావ, జణో దుల్లహదంనణో పుణో బవిస్పది. ] 

అజాత 

[కిం అదో చేవ సో అలంకారట తనా హే ణికి న వాల్టె తెక్టిత్తొ 
మదకి మత వవ సో ఒలంకార నృన్య హాన్సే నితీవృః 

త్త 

సాంతాన _ రతి, సుఖము _ అనుభవింప గోరువారు శారుకదా_ యది స మసీషితేః = 

అత (డు కోరంబడిన కే న, తత్ కి వముుథ౯లా౦ = మటీ యెందులక, సవాసా = వెంటే, 

న అభిసార్య శే = ఆతని యింటికి పోవకన్నావు * త్వయా _ అని శేషము, అనలగా 

అతడు పేదవాడు, నీకడక వచ్చుటకు ధైర్యము పూనలేక యుండును. నీవే 

అతనియింటికిం బోవుదు వేని, నీకు దుర్గభుండు శాయబోండు, సులభులడే అగును 

౫దా. ఎందులవ ఈ యాల 'స్యము జేయు చు బాధపడుచున్నావు చులకన 

ఐపోవుదునని భయమా? మేమి 

సవాసా ఆభిసార్యమాణః _ తటాలున _ ఒండొరులక నమ్మక ము కుదురక నుం 

నుఎపే, 'పత్యుపశార దుబజాలతయా = నగ, -పీర _ ఇట్రిదానిని బదులు ఇచ్చి 

తృ్భప్పపటుచు శక్తి అీనందున, జనః = (ఆ) జనము, పువః = మరల నుతి, దుఅజాళ 

దశళ౯ానః= అగ పడని వాండు, భవిష్యతి = కాంగలండు, శావున, మాళతోవత్ = 

(ఆది రయమెంత మాత మును కూడదు. 

కిం ఆత ఏక ,. = ఆందుఅకే ఆనగను ఆరేనిచేత ఇల్లడ "పెట్రితివా * దుష్టు 

ఠ్టయా జ్ఞారమ్ = నీవు లెస్సగా తలంచితివి _ ఈ యర్భము నాటకాలలో తెలిము 

కాదా . ఎతేంగితీవి, కనిపటితివి, (గ్ర హించితివి _ అని మెప్పు, నిజముగా నివు 
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అనే భట్టారక, దళసువర్షన్య రుద్దో ద్యూతకరః (వవలా 

యిత$;, (వ్రవలాయితేః త దృృహాణ గృహాణ, తిష్ట, తిష్ట, దూరా 

దారిదొంగల భయమునకు అక్కడ పెట్రివచ్చినదానవు కావు; మజేమన, ఇందులకు, 

వానికి నమ్మక ముం గొలుఫుటప్ _ చన అట్లు దార్మిద్యమునకు అలక్యుపెట్టుదానను 

శా నని అతనికి తోయప జేయుటకు, 

చేపాధ్యే _ తేర వెనుక _ అశ భట్టారక _ ఒశే సభాపతి, జూదగాం[డ 

మేస్త్రీ మధ్యస్థుండా _ ఇపు డిచట మువ్వురు (ప వేశించుచున్నారు, ఓడిపోయి 

పరువెతిన జాదరీ _ వానికి సంవానాకుం డని పీరు, వాని విద్య నంవహానము _ 

సంవావాము _ ఒళ్ళు పిసుకుట _. మొనునులఅవ *మాలీష్*” వేయుట. ఇందు వానికి 

పేరును _ సంజ్ఞయు _ అదే ఐనది, మటీయుక జూదరి _ వానికి సంజ లేదు; 

ద్యూతక రుండు _ జూదరి అనియే ఊన్నంది, వాడు గాలిచిన వాడు _ సభివయడు 

మధ్నసు(డు, వీరి తగాదాలు నిరయించువాండు, లీథి ఆ 
యాజ్ఞవల్క్య మితాక్షరలో జూదము ఆడందగు ననియు, సర్మా_రునకు 

పన్ను కట్టి సర్కారు రక్షణ పొందందగు ననియు, కలదు, 

సభికః కారయేద్ ద్యూతం చేయ "స్తేయా చ్చ తత్కృతమ్ 

దళకం తు శతం వృద్ధి స్త సతః స్యాత్ ద్యూతే కారి తా 

ఆథవా కితవో రాళ్ల దత్వా లాభం యథోచిశం 

(ప శాళం “జీవనం కుర్యా దేవం దోపో న విద్య తే.__ఇరి, 

మనువు కూడ దని నిషేధించినా(డు, 

(పకాళ మేవ తాస్క_ర్యం య దేవన సమావ్యాయౌ,....అని 

వళ సువణ౯ా స్య = పది సువర్ణ ముల కోసము, నువర్శము ఎనుబది రతుల 

బంగారు నాణెము _ మొహారీ అనంబడునది _ "పెద్ద ముత మే, రుద్ధః = పట్టువడి, 

కీడ్లి చిక్కి, జాదరి సంవావాకు.దు పరారియెనా(డు, కల్ గృహాణ గ్భహోణ - 

కావున పట్టుకో పట్టుకో, (ఇంతలో ఆపాటిపోయిన వాండు దూరాన అగపడ6గా, 

MR — 16 
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త్సృద్భష్టో ఇసి, [అలే భట్టా, దశసువణ్ణాహా లద్ధు జూదకరు 
పవలీణు వవలీణు, తా గేణ తా గేణ, చిట చిట దూలా 

32 చి ల © 

( (వవిశ్యావటీ మేవణ నం భె న్తః ) 

సంవాహక :._౪శ్చర్యమ్, కష్ట ఏవ. దూ తకర భావః, 

[ హీమాణహే, కు వసో జూదీఅలభా వే 7. 

శ్లో, నవబన్షనము క్క యేవ. గర్షభ్యా 
హా తాడితో ఒస్ని గర్షభ్యా 

అజ్ఞరాజము కృ యేవ హో శతా 

వానిని (సంవావాకునిం గూర్చి) నిలునిలు _ దూరాశత్ (పద్భష్టో 2_సీ = దూరము 

నుండి అగపడినవాండవెలివి, ఇది యా జయించినవానిమాట _ కొంత మే 
గూర్చియు, కొంతే సంవావావం గవార్చియుం. 

ఆపటీశ్నేపణ _ పటిని _ తెరను _ వేయకరీ _ పట ఆవ్నేపేణ _ అనియు 
చెప్పలయుడును _ పటము _ తెర _ జీయకయు, నూచిత సాధారణ (ప వేశమునకు _ 
పటీ _ పట _ కేపము _ జేయుటయుు, సం భాంత. _ అనూ చిక మెన 'సం|భ్రమము 
(= వడి తోడి (పవేశకమునక శ్నేపము _ జేయుట _ లేమియు _ నిబంధనము, 

“ పటాకేపము _ తెర వేయమి; పాత (పవేశమునకు "తెర వేయుటయు, 
సంభాంత (పవేశమునకు తెర వేయమియు నియత ములు, ౫” (పీయద. వే, వేంం 
టీక, పు, 74. 

పీమాణాహపీా = ఆశ్చర్యము ! దూ్య్యూతక ర ఫావః లు జూదరివృత్తి, కష్టృః _ 

కప్ప మెనది _ చిక్క_అతో కూడుకొన్నది, 

నో ౧ నవబనన ముక యా = కొత కటునుండీ విడిపింపయబడిన్క యగ తావ అటి లు గదకాభ్యా ఇవ = ఆడుగాడిదచేకం బో లె, గద౯ా ధ్యా = గర్లభము అను సారెచేత, 
వో = అయ్యో, తాడిత అన్మీ = కొటయిడితిని, ఆ, శక్యా = క కి ఆను సాగర్ 

లు రం వాతి తాట 

నేక (సార = పాచిక, ఆజ్ఞరాజమా క్షయా = ఆంగచజేశపు రాజైన కర్టుని చేత 
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షుటోత్క_ చ ఇవ ఘాతితో ఒన్న శ శాస. ౧ 

[ అవబన్టణ ముక్కా-ఏ విఅ 

గదహీవ హో తాడదో హీ గద్దహీవ 
ది ది 

అజలాఅముక్క_-ఏ విఅ శలీవ 
౧ జాని 

ఘుడుకో_ విఅ ఘాదిదో హి శ్రీవ ] 

న్లో, లేఖక వ్యావృత హృదయం నభికం దృష్ట్వా రుటితి (వ్యభష్టః 

ఇదానీం మార్గనివతితః కం ను ఖలు శరణం (వవట్యే! 3 

[ లేఖఅవావడ హిఅఅం శహిఅం దత్తూణ యతి వబ్బ స్తై 

వణిం మగణివడిచే కం ణుకు శలణం వవే 2] 
టా ౧ ఘు జ్ 

Or ప a] 

(పయోగింపయిడిను శక్యాాళక్సి ఆను నాయుధథమువేత, ఘటోత్క_ చః ఇవ = 

ఘటోత్క_చుని వలె (హిడింబీ ఖీముల కొడుకవలి), ఘాలతికిః అన్నీ = కొట్రయిడిన 

వాడ నెతిని, గర్హళ జూటి శాంబోలు, గవ్వలుతాసిన ఈరిదా దేని * 

జాదఫుటాటలో ఓడిపోయి పందెపు డబ్బు (చేత లేనందున) కట్టనందున 

పాచికలతో నే విటు కొటయిడినిని, నువరము 80 గురిగింజల యొతు బంగారు 
వ ళు లి అతో 

నాకోము, 

శో ౨. లేఖక వ్యాప్ఫతే హృద యం =(జాదర పషగతులు మొదలె నవి 
య య టీల బె 

(వాయుటలో పనివడ మనసుగల _ అపరాకలో నున్న, సభికం = జాదపుమే స్త్రీని, 
(జి 

ద్వా = చూచి, రుట్ ఇతి = తటాలున, 'పభష్షః = తప్పించుకొని పరు వెట్సి 

తిని, మొగకానిపతిత। = దారిలో _ బాటలో _ పడిదినిి ఇదానీం = ఇప్పుడు 

కం = ఎవనిని, శరణం = రఠకునిగా, (పపడ్యేను ఖలు = పొందుదునో కదా, 

జాదాన ఓడితిని. మేస్త్రి నాచేయి పట్టుకొన్నా 6డు, పోనీక, వాండు 

(వాంతేలో మనసు ెపెట్ట్రియుండం గా, ఏమరుపాటున చేయి లాగుకొని తటాలున 

పరువెత్తి వచ్చి ఇట బాటలో పడితిని, ఇక్కడ ఎవరిని నన్ను శాపాడుమని 
అతో 

అడుగ (గలను * 
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త ద్యావ చేతౌ నభికద్య్యూతక రా వన్యత' మా మన్వివ్యతః, తావ 

దహాం వివరీ తాభ్యాం పాడాభ్యా మేతే చ్భూన్య చేవకులం (ప్రవిశ్య 

చేపీ భవిష్యామి, [కొ జావ ఏచే శపాిఅజూదిఅలా ఆణ్ణదో మం 

అన్లేశ న్ని, తావ హశ్కే_ వివ్పడివేహిం పాచేపిం వదం శుల్ణచేవ 

ఉలం వవిశిఅ చేవీభవిశ్ళమ్ ]. 

( బవువిధం నాట్యం కృత్యా తథా స్థితః) 

(తతః (వవిశతి మాధథురో ద్య్యూతక రశ్చ 

మాథురః___అనే భట్టారక, దశసువర్థ్శ న్య రుద్దో ద్యూతకర ః 

(పవలాయితేః (వవలాయితే ః, తేద్ద్భహోణ గృహణ, లిస్టు. లిప్టు, 

దూరా తృ్రదృష్టో ఒసి, [అలే భట్టా, దకసువజ్ఞాహా లుద్దు జూద 

కరు వవలీణు వవలీణు. తా గణ గణ, చిట చిట, దూరా 
లా బా థి థి 

త్పదిట్టి “ఇసి, | 

తత్ = కావున, ఏతౌ సభికద్యూతకారకొ = జూదఫు మే స్త్రియు, 

జాదగా(డున్కు మౌం=నన్ను, అన్యతే ః = కికతేటు, యావత్ ఆన్విష్యుతే ః = 
౬ 

చెదవకలోపల, తావత్ = అంతలో, అహం = నేను, విపరీతా భ్యాం పడాఫ్యాం = 

ఎదురుమళ్ళిన _ మళ్ళింప( బడిన _ పాదములతో _ అట్రి యడుగుల గుబుతు కలుగు 

నట్లుగా, ఏతేత్ శూన్యదేవకలం = ఈ పాడుపడిన గుడిని (ప్రవిశ్య = చచ్చి, 

కేవీ భవిష్యామి = (అందలి చేవత-గా ఐపోమయొదను, బహువిధం = పలు తెఆంగుల, 

నాట్నం క్నతాంకనుత్యము చేస్తి త విత = అటు _ దేవళ్లములో సిగవా విం కృత్వా = నృత్య థా స్థితః = అట్ల క 
ముగా _ (స్థితః _) వినాండు, 

ఎదురు అడుగులు వేయుటయు నృత్యమాడుటయు ఆడుగుబాడ గుజటుతు 

తెలియకుండుటకను, ఒక వేళ అట్లు సంచేహిం-చివనుు లోపల లేడు మరల 

ఎటో బయటితట్టు పరు బె తి నాయడు అను (భమ కలిగించి తన్ను జేర రానీ 

కుండుటకును, మాథురః _ మధథుం "పట్టణము వాడు, 
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ద్య్యూతక రః... 

3 యది (నజసి పాతాల మిన )ం ధరణం చ సాం పతం యాసి 

సఖికం వర్ణయి తై (కం రుదో ఒపి నరఖీతుం కరతి. 3 

[డయి వజ్ఞసి పాడాలం ఇన్షం శలణం చ నంవదం జాసి 

సహిఅం వజ్జిల ఏకం దుద్దా వి ణ రక్ట్రిదుం తరణ]; 

మూధు__ 

॥ కుత కుత ' సుసభిక వి వలమ్భుక 

వలాయసే రే భయవరి వేపి తాద్దక 

వచే వచే నమవివమ-ం స్ధల న్కు.లం 

యకో 2ఒతికృష్టం కుర్వక్ ర 

న వనాలను నా పాన వమా నవాయ్యావాను ములాయం కతా నాం తుం. — 

కో 3, పాతాళం (వ్రజనీ యది = పాతాళమునకు _ చీకటితో నిండిన 

ఆఅభోలోేకమునట పోయినను, సంప్రతి = ఇప్పుడు, ఇన్హ్రం చ శరణం యానీ 

(యది = (మింట ఇం|దుని శరణు జౌచ్చినను, నముచ్య సే _ అని శేషము . 

విడువ(బడవు _ విడుపు పొందవు _తప్పించుకొనలేవు, ఏకం సభికం వజ౯ాయి తా 

ఒక్క జాదపు మేస్త్రీ ని విడిచి పెట్టిన _ అనంగా వాడు తప్పు రుదః ఆపి కా 

రుదుండు సయితము, రక తుం = శాపాడుటవ, నతరతి = సమర్థుడు శాండు, 

పాతాళము చొచ్చిననుు ఇంద రు దులను శరణు జొచ్చినను నీవు 

తీప్పించుకిొన లేవు, సఖభివకండు ఒకంటజే నీవ గతి_వాజే కావవలయును, లేక విడువ 

వలయును, జరుండు ఎంతటివా(డును నీకు ఏమియు వేయ లే(ండు, 

న్లో, ౪. శే=ఓర్పి నుసభిక వి(ప్రలమృక = మంచి సభికని మోసమా 

వేయువాండా, భయ పరివేపి ఈజ్ఞక = భయముతో మిక్కిలి వణంకగొన్న 

చేవాముగలవా డా, పదేపదే = అడుగడుగునను, సమవిషమం = సరి, ఎగుడు, 

దిగుడు _ చోట, ఒండుదానిని జీలొండు గా (బమనీి, స్టిక్ = తొ(ట్రుపడు చును, 

కలం యశః ఆతిక్ళస్త్లం వవకాకా = కులమును క్రీ రిని ఎంతయు నల్హగాచేయుచు _ 

చెడ్డవల మున పుట్టినవా(డు, అపయళ న్ను కలవాడు అని యనిపించుకొనుచు, 

కత కత డా ఎక్క డెక్క_డికి, పలాయ సే = పరువెత్తెదవు జ 
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[ కపీం కపీం సునహిఅవివృలమృుఆ 

వలాసి లే భఅవలి వేవిదజ్ఞఆ 

వ దేవ చే సమవినమం ఖల నృఆ 

కులం జనం అదికనణం క లేన్మఆ, ] 

దూత... వదం వీ) వవ [వజతి, ఇయం (పనష్టా వదఏ్, 
[ ఏసో వజ్జది. ఇఅం వణట్టా వదపీ, ] 

మాధథు.___( ఆలోక్య నవితర్క_మ్) అరే వివతీపౌ పాడా, 

(వతిమాళూన్యం చేవకులమ్, ధూరో ద్యూతెకరో వి వతీపాభ్యాం 

పాదాభ్యాం దేవకులం (వవిస్టః, [అలే, వివృదీవు పాదు. పడి 

మాశ్వ్యు చేలు, (విచిన్వ్య ) ధుత్తు జూదకరు వివృదీ వేహిం 
పాచేహిం చేఉలం పవిట్లో ] 

ద్యూత.__తతో ఒనునరావః, [తా అణుస కేమ్మ ] 

మాథు__వవం భవతు, [ ఎవ్వం భోదు ] 

ఓరి మన 'ససఖినండు ఎంత మంచివాడు, వానిని మోసగింతువు, భయ 
ముతో అంత వణికెదవు, నీల సరిగా _ ఉన్నను మెజక పల్లములుగా రూన్నను 
ఒక్క తీజుగానే తడంయబడెదవు,ు సీవలానికి కీర్తికి మసిపూసి ఇెడ్డ్దవాండ వని 
అనిపించుకొనుదున్నావు, ఎక్కడికి పరు వెత్తెదవురా, శవ * 

పదం దృష్ట్వా = అడుగు (గులుతు) చూచి, ఏవః = ఇది. (వజతి = పోవు 
చున్నది ఇదిగో ఇటు నడిచినట్లు ఉన్నది, ఇయం పదవీ = ఇదిగో 'చారి _ ఆడుగు 
జాడవరు'స _ (పణసై = ఆగపడకపోయినది, సవితక౯ామ్ = విచుుర్శతో _ చక్కా లా 
ఆలోచించి ఊహించి, పాడా విిపతీపౌ = అడుగులు తేఅ| కిందుగా కాన్న ఏ, డేవ 

కులం = దచేవళము, (పతీమౌళూన్యం = విగ వాము _ బొమ్మ _ లేనిది, జూద-గా(ంజడు 
బలు మోసగాడు వి ప్రతీపాభ్యాం = లేఅకిందులెన్క ముందు వెనుక లె న ఇ 
పాదాభఖ్యాం= అడుగులతో _ వెనుకకు నడచిన యడుగులతో, డేవకులం (పవిప్టః=చేళ 
ళ్ము చొచ్చినాండు, ఆనుసరావః= వెంబడింకము, ఇరువురు. చేవళములో [ప వేశిం చి? 
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(ఆభ దేవకుల[వ వేశం నిగనూవయతః ద్భ ప్రై రనోన్యం నంజ్ఞావ్య ) 

ద్య్యూత___క థమ్ కాస్థ మయో ప్రతిమా, [కథం కాట్ల 

మయో వడిమా |] 

మాధు__.అ₹శే న ఖలు న ఖలు, శెలవతిమా, [అలే 

ణహు ణహు, (కె లవడిమా, ] ( ఇతి బహువిధం చాలయలతి, ; నంజ్ఞావ్య 

చ) వవం భవతు ఏహి ద్యూ తేన క్రీడావః, [ఎవ్యం భోదు 

వఏపి* జూదం కి లేము. ] (ఇతి బహువిధం ద్యూతం క్రీడతి ), 

నంవా____( ద్యూ లేచ్చావి కారనంవరణం బవుువ్ధ౦ కతా 

న్వగతమ్ ] అే, 

న్లో, క త్రాశ బ్లో నిర్నాణక న్య హారతీ హృదయం మనుష్యన్వ 

ఢక్కా-శ బ్బ ఇవ నరాధివన్య [వభష్ట రాజ్యన్య. ఫే 

పరికించి (=నిరూపయత$), అన్యోన్యం సంజ్ఞాహ్యైబఒండోొరులు సన్న చేసికొని, ఉం 

అనలగా అది (పతిమగాదు, సంవావానంటే _ అని క నిపట్టియా, కథం శాస 

మయో _న ఖలు న ఖలు _ లీ = ఏమీ _ కొయ్యతో చేనినదిగా నున్నది! శాదు 

కాదు _ శిలతో _ జాతీతో చేసినదిగా ఉన్నది ఇతి _ ఇట్లనుచు _ బహువిధం = 

పలు తేజం౦ంగులు, చాలయి త్వా = ఆడించి _ (నిజ సుటీంగి _ ఎటు (గ నట్లుగా 

ఒండోొరులు సన్న వేసికొని, 

ఏవం భవతు = ఇట్టగుం -గాక _ ఏహీ = రమ్ము, ద్య్యూత౦ [కీడావః = బాదము 

ఆడుదము, అని _ బహువిధం ద్యూతం (క్రీడతీ _ పలు తెజంగుల జూదము ఆడును, 

వినోదార్గము ఆట అభినయింతురు, 

ద్యూత ఇచా సంవరణం బహూువిధం కృత్వా _ జాదమాడు కోరికను 

చాంచుటను పలు తెుంగులం గావించి, ఇముడ్చుకొనలేక - (స్వగతమ్ = తనలో 

ఆనుకొనుచున్నా 6డు, 

న్లో 1 కతా ళశబః_కత్త అని ఏదియో జాదపు సాధనము _ కాదా _ 
గా a.) ఇ 

పాచిక _ దాని (మోయత, ఢశ్యా_శబః = (యుద్ధ దుందుఖ్మమోంత , (పప 

రాజ్యస్య = పోయిన రాజ్యముగ ల - రాజ్యమునుండి (భంశము పొందిన, నరాథి 
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(క త్తాశ డే ణిళర్తాణఅశ్ళ హల హడకం మనుశ్శశ 

ఢక్క-శ చే వ్య ణ జాధివత్ళ పబ్బట్ట లజ్ఞశ్ళ [| 

న్లో, జానామి న కీడిప్యామి సుమేరు శిఖర పతనసంనిభం ద్యూతమ్ 
త ధాపి ఖలు కోకిలమధుర।ః క త్తాశబ్లో మనో హారతి, ౬ 

[జాణామి ఇ కీలిశ్ళం శుమేలు శిహలవడణకశణ్ణిహం జూలమ్, 
తహ వి హు కోబలమమవులే కత్తాశ శ్రే మణం హలది ] 

ద్య్యూత___మమ పారే మమ పాగ [మమ పారే మనవు పాలే], 

పస్య ఇవ = రాజునకంబో తె యుదాన ఓడి రాజ్యము కోలుపోయి నవాని కైనను 

మరల రణ ఖీరి మోక ఇవింబడిన _ వేతులును చిత్త మును యుద్ధమునవ ఫుర ఫుర 

లాడును, అస్టే_ నినాకళా ఇక "స స్య ఎ నాగోములు _ పంచె ముడ్డుటన రూకలు _ లేని? 

మనుష్య స్య హృదయం హారతి = నరుని మనస్సును ఆకర్షి ంచును _ ఆడు ఆడు అని 

యనును _ ఆడ నాసగొల్బును, ఢక్కు_ _ అయ్యా అట్టి విభవము పోయినదని ఏడ్చు, 

పాచికలమో త చవింబడిన, రూకబేనివానికె నను, చిత్తము ఆంగదు _ 

ఆడుటక ఎంతయు (ైపేరించును _ చాండు తన్ను నిలవరించుకొనళలేయ,. నా 

కెపుడు అట్టున్నది, 

శో ౬ .నుమేరు శిఖర పతన సన్నిభం = మేరు _ బంగరు _ కొండ 
శొమ్మునుండి అక్కడికి ఎక్కి అందుండి పడుటంబోనిడి _ జయముచే బలుథధనముచే 

బంగా రుకొందకొమ్ము నెక్కిన సంతసము పొంది అంతలో ఓటమి కలుగగా 

అందుండి నేలను _ పాతాళమునను _ పడుటం బోనిది, నీను ఇప్పుడు అట్టి పాటు 
అనుభవించుచున్నాను _ తథా అపీ = అయినను, కళా ళబః = కత్తయొక్క_ ధ్వని, 
కోకిలవధురః = కోయిల _ కూ6ంతవలె _ చెవికి ఇం చె, మనః వారతి = చిత్తమును 

నెటన లాగుచున్నది 
లు 

అఆడుట క్ పట్టరాని కుతూవాలను "పెంచుచున్నది = ఈ యాట చూచుట యు 

డానీ (మోంతలు వినుట లము, 

మమ పారే = నాళ ట్లు = నాదిపట్టు - నాదిపాట _ నాది పంచెము _ ఇది 

జాద-గాం (డద భాషిరవిశేషయు _ కతా _ వలెనే, అన్యతేః = ఒకతటునుండి 
గ ని లు 
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మాధు...న 'ఖలు! మము పారే నమమ పారే! [3 పా, 

మమ పాఠే మమ పారే 7] 

నంవా___( అన్యతః సహ సోవనృత్య ) నను మమ పాలే, 

[ణం మమ పాలే ] 

ద్య్యూత___ —-లబ్దః పురుషః, [లబ్టే గోహే హొ ] 

మూథు___( నృహీత్యా) అరే లు పృదణ్ణక , గృహీతో 2_సి, 
- జర ల్ అ న (వయచ్చ త్ర దశ సువర్షమ్, [అలే "పదక్లా, గహిదో సి, వలచ్చ 

తం దశ సువక్ణమ్. ] 

నం వా___అద్య దాస్యామి, [అజ్ఞ దయిశ్శమ్ 

మాథు....అధునా (వయచ్చ,. [ అహుణా వఅచ్చ | 

సంవా___దచా స్యామి, (వసాదం కురు. [ దఇశ్శమ్, వశొదం 

మాధు.....అశే, నను సాంవతం (వవయచ్భ, [అలే, ణం 

నంవదం వఅచ్చ ] 

నంవా___శిరః వతతి, [ శిలు వడది ]. 

(ఇతి భూమా వతతీ, ఉభౌ బహువిధం తాడయతేః, 

సవాసా = తటాలున, ఊఉ పస్ఫత్య = సమిపించి నను మమ పారే = ఓరి నాతేట్టున 

కద్నటా పటు _ పం చెము, గృహీత్వా = (వానిని పటుకొని, ఆశే లుపదండక _ 
౬ లు వాలి 

ఓర దందమును, జూదాన ఓడి కట్టవలనీవచ్చిన ధనమును, ఎగచేసినవాణయణ్యా 

దండన తప్పించుకొన్న వాడా, 

గృహీకః ... = దొరకినావురా కట్టు, లేరా; ఆ పదిసువణజాములను, 

అద్య .. * పయచ్చ = ఇచ్చెదను లెమ్ము, ఇప్పుడు ఇమ్ము _ ఇచ్చెదను లే, ఆను 

(గపీంపుము _ మన్నింపుము, అలశే నను ... పఠతి _ ఓరి ఇప్పుడే ఇచ్చి చేయరా, 

(ఇదిగో తల పడిపోవుచున్నది _ తిరుగుచున్నది _ ఆని నీలం బడును, ఉబె, 

తః _ ఇరువురును పలు అెజంగుల శాళ్ళతోను చేతులతోను కొట్టుదురు, అంతట 

గర --- 17 
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మాధు___వవ త్వం ఖలు ద్యూతేక ర మళ్ణల్యా బద్ధో ఒ_సి, 

[ఏసు శుమం హు జూదిఅర మణ్ణలివ బద్దో 2సి ] 

నంవా.___( ఉకాయ నఏిపాదమ్ ) కధం దర్యూతక ర మణ్ణల్యా 

బర్డ్. 'ఒస్ని, కష్టమ్, ఏపో ఒస్నాకం ద్య్యూతక రాణా మలబజ్ఞృనీయః 

నమయః, తస్మా త్కు_తో దాస్యామి ? [కథం జూదిఅలమణ్ణలీవీ 

బటదో హ్, హ్, వశో అమాణం జూదిఅలాణం అలజి ణీవ శమన, 
థి బా ఖం 

తా కుదో దంశ్శమ్. ] 

మాధు___అ శే గణ్జః [కియతాం (కియ తామ్, [అలే, గే 

సంవా__ఏవం కరోవిం, (ద్యూతకర మువస్సృశ్య) అర్థం 
తుభ్యం దదామి, అర్ధం మే ముష్టాతు, [అద్దం తే దేమి, అద్ధం 

మే ముఖ్బుతు ] 

ద్యూత__ఏనం భవతు, [ ఎవ్యం భోదు ], 

ఇల్లును బెదరింతురు _త్వం ,.. బద్ధః ఆనీ _ ఇదిగోనీవు జూదరుల ముఠాచేత కట్టి దైవ 

బడితీవి, (-దురాయి. పెట్టయడితివిం నీవివయము మురాకు , 'తెలినిపోయినది .._ 

మురాపేర (నిన్ను ఇపుడు నేను కట్రివెచుట, జూదరుల యేర్చాటులం డాంటుట 

వారి కందఅక కోపశారణము. “నీ నొక్క_6(డను చున్నించు అట్లు * 

ఉ స్థయ సవిపాదమ్ _ లేచి దుఃఖముతో, కథం 444 స్మి _ ఏమో ల ములొ 

చేత కటివెవణబుడొతినా! కపమ్ = కటా = అయ్యా. దద ... యూ ఇది జూద 
ర రుల ౬ ౬ 

గాం మణ నాక చాంటరాని నిబంధన _ ఏర్పాటు _ ఒడంబడిక +. శామ్రున 

ఎటు _ ఎక్కడనుండి "తెచ్చియాంగలను * గణకకియకాం = ప్రూటుకాయప్రుం౦ 
కొ ౮2 

జెట్టుము అధఇ౯౦ తుభ్యం దదామి _ సగము నీవ ఇచ్చెదను, సగము నావ 
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నంవా___( నభిక మువగమ్య ) అర్ధన్య గణం కరోమి, అర్థ 

మపి మే ఆర్యో ముఇ్బుతు, ( అద్ధళ్ళ గక క లేమి, అద్ధం పి చే 
అజ్లో ముఇ్ళుదు ]. 

మాధ్గు...కో దోవః, ఏవం భవతు, [కో దోసు, ఎవ్యం 
భోదు, ] 

సంచా. ( (వకాశమ్) ఆర్య, అర్థం త్వయా ముక్నమ్, 

(అజ్ఞ, అద్దే తువ్ ముశ్కే- 7] 

మాథు___ము కమ్, [ ముక్కే. ]. 

నంవా___ ---( ద్యూతెక రం (వతి) అర్థం త్య యాపి ము కమ్. 

(అరే తువ వి ముక్కే 7]. 

సంచా. సాం వతేం గ మిప్యూమి, [ నంవదం గమిశ్శమ్ ] 

మాధథు.. సయచ్చ తం దశసువర్షం, కుత గచ్చసి! [ వలచ్చ 

తం దశ సువళ్లమ్, కపిాం గచ్చసి? | 

సంచా పేతధ్వం (పెతుధ్వం భట్టార కాః, హో, సాంవతే 

విడువుము ,.. అక్కే కానిమ్ము అధకాస్య గణ్జం కరోమి _ సగమునకు పూంట 
కాంపు శీర్పటుతును . (పమౌణము చేయుదును, * అధకాం ,.. తు_ సగము నాకు 
అయ్య (డు _ మేస్త్రీ నీవు _ విడిచిెట్టును గాక, కోదోషః _ (అందు తప్పు 

ఏమున్నది శ అశు కానిమ్ము, 

అధ౯౦ త్వయా ... _ సగము నీచే విడువంబడినది _ (ఆవును విడువ 
బడినది సగము నీవే 44060 సాంప్రతం గచ్చామి = (రేండుసగములు కలనీ 

అంతయుంగదా, కావున అంతయు విడువంబడినది, "కావున ఇంకను) ఇప్పుడు 
పోయెదను, ఈయరా ఆపది సువర్శముఅను - ఎక్కడికి పోయెదవు * 

(పేతధ్వం =, చూడుడు చూడుడు దొరలారా, వో_ అయ్యో - ఒక 

సగమునకు వూంటశా(ఫు పెట్రితిని, జక సగము విడువంబడినది, శావున మొత్తమే - 
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మేవ వక్ స్యా గణః కృతః, అవర స్యార్ధం ముకృమ్, త ధాపి 

మా మబలం సాం|వళ మేవ యాచళలే, [ వేక్టధ జేక్టధ భట్టాలఆ, 

హో నంవదం జ్జేవ వక్కాపహ అద్దె గో కడ అవలాహ అద్దె 

ముక్కే, తవవి మా అబలం శంవద జీవ మగ్గది | 

మాధు____.( గృహీత్వా ) ధూర్త, మాథురో ఒహాం నిపుణః, 

అత నాహం ధూర్తయామి, త త్స)యచ్చ తం లు పృదణ్ణక , సరం 

సువర్షిం సాంపతేమ్, [ ధుత్తు, మూాధురు అహాం ణిడణు, ఏళ్ధే 

తున ఇ అపహాం ధుత్సి జామి. తా వఅచ్చ తం 'వేదణ్ణ ఆ, నవ్వం . 

సువక్ణాం సంవదమ్ |, ణ్ 

నంవా__కుతో దాస్యామి + [కుదో దఇశ్శమ్ _. 

మాథుు___వితరం వ్నికీయ (సయచ్చ. [ వీదరు విక్కి ణెడ్ల 

పఅచ్చ 

నంచా_..కుతో మే పితా, [కుదో మేపితా ]. 

మాధు.___వమాతరం వి కీయ (వయచ్చ. [ మాదరు విక్కి. కోజ్ఞ 

పఅచ్చ ] 

నంవాకుతో మే మాతా, [కుదో మేమాదా ] 

మాథు__౪ఆక్మానం వి క్రియ (పయచ్చ, [| అస్పాణం విక్కి 

రాశియంతే యు _ విడువ(బడినశే కదా. మతీ, తథా ఆపి _ అౌ్రైనను, నన్ను 

బఅహీనుని _ కట్టలేని వానిని _ ఇప్పుడే (ఇమ్మని అడుగుచున్నాండు ! గ ్ఞృహీత్యా = 

పట్టుకొని _ ధూతలా _ "మోస గాండా, నీను మాథభురుండనుర్కా నిఫుణుండను _ 

“నెప్పరిని _ సీమొయను కనిపట్టంగలవాండనురా, న ధూ ల్యే౯ _ మోసపోను రా, 

కావున ఇమ్ము) ఆ యోడిన పందెపు సొమ్ము అంతే యం ఇప్పు చే, కత్ళానం 

వి క్రీయ (పయచ్చ = నిన్ను ఆమ్ముక్ "ని ఇమ్ము, (అనని) నామో 6వ అనుగ పాం 

పుము, నన్ను రాజవీథికి నడిపించుకొని పొమ్ము, 
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నంచా...కురుత (వసాదగమ్, నయత మాం రాజమార్లమ్., 

[క లేధ వశావమ్, చేధ మం లాజమగ్గమ్ 1] 

మాథు___ వనర, [వనర ] 

నంవా...ఏవం భవతు, (వర్మికామతి , ఆర్యాః, క్రిణీధ్యం 

మా మన్య నభిక న్య హూసా ద్దశ భిః సువ్యర్ణశె ః, (ఆకా శే దృష్ట్వా) 

కిం భణక, _ “కిం కరివ్యసి ” ఇతి, గేహే తే కర్చకరో భవిష్యామి, 
కథమ్! అదత్యా వతివచనం గతః, భవ 'త్వవమ్, ఇమ మన్యం 

భణిప్యామి, (పున నృ దేవ వఠతి) కథమ్, నపో ఒపీ మా మవ 

ధీర్య గతః, హో, ఆర్యవారుదత్తన్య విభవే విఘటితే వవ వో 

మనస్స భాగ్యః, 

[ఎవ్యం భోదు అజ్ఞా, క్కి.ణిథ మం ఇమశళ్ళ ఫ పాఅశ్ళ 

హా స్టాదో ద శేహిం శువణ్ణ శేహిం, కిం ఛభణాధ, “కిం కలఇళ్ళని” 

శ్రి, గేహెటే కమ్ముక లే హువిశ్శమ్, కథమ్. అదఇఅ వడినఅణం 

గదే, భోదు ఎవ్వం, ఇమం అక్షం భణఇన్నమ్, కథమ్, వశే ని 

మం అవధీలిఅ గదే, హో! అజ్ఞచాలుదత్తన్స విహవే విహడిబే 
f షొ 
వశే వస్థా"మి మస్దభావఏ ] 

ఆర్యాః ల అయ్యలారా, (క్రీణథ్వం వాం 44౭ దక నన్ను కుది నువర్శ ములు 

ఇచ్చి, యీ జాద గాని చేతినుండి కొను6ండు, ద్వా ఆశా శే = మింట జాచి _ 

ఇది “ఆకాళ భాషిత” మనయుడును, “శకీం (బవీ "స్యేవ మిత్యాది వినాపారతెం 

(బవీతి యత్ | శు క్వే వానుక మేక సత్ స్యా దాశాళభాషితమ్,” అని 

లక్షణము, మింటివెపు చూచి ఏమి చెప్పుచున్నాను అని పాత్రములేకయే 

పాకే మున్నట్లు అడిగి, తరువాత్ ఏదియో జవాబు వినవచ్చినట్లు అఖినయించుచు 
తానే ఇదియా నీవు చెప్పుట అని విన్నట్లు అనువాదము చేయుట ఆఅశాళ భాపితము _ 

ఇది ఎక్కు వమంది వేసములు వేయుటను మొన్చించుటన నటుల యనుకూఅమునకు 
కల్పింప(బడినది, సౌ, ద, 428, ఏమి చెప్పుచున్నారు, కిం .., ష్యునీ ఇతి = 

నీవు ఏమి పని చేయంగలవు _ అనియా కి ఇంట నీక పనివాండనుగా ఉండగలను, 
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మాధథు...నను దేహి. [ణం "దేహి 1. | 

నంవా__కతో దాస్యామి? [కుదో దఇళ్శమ్ ] (ఇతి వతి, 

(మాధథురః కర్చతి) 

నంవా___ఆర్యాః పరి తాయధ్యం వర్మి తాయధ్వమ్, (అజ్ఞా, 

వలిత్తాఅధ వలిత్తాఅధ | 

(తతః (వవిశతి దర్హుర క ) 

దర్దురక =. భోః, ద్యూతం హి నామ సురుష స్యాసింహాననం 

రాజ్యమ్, 

శ్లో, న గణయతి వరాభవం కుతళ్చి 

ఎెట్టూ! జవాబు చెప్ప కే పోయినాడు, సరే శానీ ఈ మజియుకనిని ఆడి గెదను, 

కథక్. ఎట్టూ! వీండును నన్ను అత్యుపెట్టక పోమిునాండు _ హో. అయ్యా - 

చారుద తృయ్య సంపద నాళశనమెనందున, మంద భాగ్యుండను నేను ఇట్టున్నాను. 

నను చేసీ = ఏరా ఇయ్యరా, కుతః దాస్యామి = ఎందుండి యిత్తును * _ అని 

(పతతి =) చీలంబడును. మొథురః కషకాతి = ,.. లాగును. 

(పవిశతి దదుకారకః _ దధ్దరక (డు మటియొక జూదగాండు, ద్యూతేం పా 

నామ_ ,.. జూద మనంగా (పనిదమే గదా _ పురుషస్య = పురుషునికి, రాజ్యమ్ = 

రాజ్య మే న రాజ్యాననుండు సకల నుఖభోగములు కలను అనుట _ అసింహాసనం = 

నీంహాసనము లేని _ ఒక్కు_ సింహాసనము లేదు గాని ఇంకేమియు తక్కువ లేదు _ 

ఆనుట, 

ఖో ౭, నృ్ఫపలతీః ఇవ = రాజువలె, (జాదరియు, నతశ్చిత్ = ఎందుం 

డియు, ఎవనివలనను, పరాభవం = అవమొనమును, తిరస్కా_రమున్కు న గణ 

యతి =-వింపటింపండు _ రాజు తానే ఎల్లర పరాభవింప సమర్ధండు _ అది తన 

ఎవని వేర నైన కలుగునను చింత లేదు జూదరికిని మానావమాొనములు త్రుల్యము 

లగుటవే _ వాడు ఆవమౌానమును లెక్క సేయ(డు _ అంతలో జయాన మౌనము, 

ఆంతలో ఓటమి _ నవమౌనము కలుగుటచే వాండు బేనింగాని లెక్క సయయు, 
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ద్ధర తి దదాతి చ నిత్యే మర్గజాతమ్ 

నృపతి రివ నికామ మాయదర్శీ 

విభవవ తా నముపాన్య తే జనేన, ౭ 

అపి రో 

క్ల. (ద్రవ్యం లజ్జ లబం ద్యూతే (నె నెవ చారాొ మితెం ద్యూతే నె నెవ 

దత్తం భుళేం ద్యూతే నైన నర్వం నష్టం ద్యూతే నైవ, ౮ 

నిత్యం = ఎల్లప్పుడును, కతశ్చిత్ = ఎందుండియో, అథ౯ాజాతం = ధనంపు వెంల్న 

మన్కు వారతి = వారించును, కొనును, దదాతి చ _ ఇచ్చును, రాజ్యూన విరా 

మము లేక ఆయమును ఉండును, వ్యయమును ఉండును, జూూదానను జయాపజయ 

ముల భనము వచ్చుచుం బోవుచు ఉండును, (నృపతి నిశామం ఆయదశీక = 

మిక్కిలి రాబడిమాంద నే ,దృష్టి నుంచును, (జూదము _ జూదరి నిశామ మాయ 

దశీకా = ఎంలీయు మోయ _ గారడము _ గలవారిని చూఫునుు మాయా నిపుణులను 

చూఫును, విభవవఠతా = సంపదగల్క జీన = జనులచే, సముపాస్య లే = సీవింప6 

బడును _ రాజు సామంతులచేత, జూదము ధనవంతులవేత _ ఇట్లు రాజునకును 

కా దరికిన్సి రాజ్యమునకును జాదమునకును సామ్యము, 

వఎందుండియు ఎవనివలనను పరాభవము లెక్క సేయమియు, ఎల్ల కాలను 

ఎంతెంత ధనమునో కొనుటయు ఇచ్చుటయు ఆయనుండే దృష్టి యిడుటయూ 

మహాయయందే, గారడమంచదే, దృష్టి యిడుటయు ధనవంతులచే సేవింప 

బడుటయు _ ద్యూతే మునకును రాజ్యుమునకును పోలికలు, 

న్లో, ర జాదమునౌనే అన్నియు పొందుటయు, (వచ్చుటయు) పోవు 

టయు _ ద్యూ తేన ఏవ = జూదము వేత నే, (దవ్యం = ధనము _ అన్నీ, ఎల్ల వస్తు 

వులు _ లబ్ధం = పొందంబడును _ ద్యూ తేన ఏవ = జూదము చేత నీ _ దాన కలిగిన 
భనముచేత నే, దారాః = భార్యయు, మికం = సావాసగాండును _ పొందయుడును 

ఆనుట్క దత్తేం= దానము భుక్తం = భోగానుభవమ్యు ద్యూ తేన వీవీ అబ్బిన _ 
ద్యూ తేన వవ. సవ౯౦ నష్టం = సర్వనాశనము కలుగును _ 

జూదము ఏమేమి సాధింపద్కు ఏమేమి కోలుపుచ్చదు! ధనము ఆస్తీ 

అన్నియు జూదాన వచ్చును, ధనముతో భార్యయు, మితులును వత్తురు, దానము 

ఇచ్చుట భోజనము భోగము ఆనుభవించుట ఆజూదానవచ్చిన థనముతో నే _ ఆది 
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అపి చ, 

క్లో, | తేతాహృతసర్యన్యః పావరవతనా చ్చ కోషీతశరీరః 
నర్దితదర్శితమార్లః క కేన వినిపాతితో యామి, న్ 

(అగతో 2_వలోక్య ) అయ మస్మాకం పూర్వనభికో మాథుర 

ఇత ఏ వాభివర్శతే, భవతు, అవకమితువిమం న శక్యతే. త 

తుదముట నాశనమగుటయు జాదానెనే. దారనాశము అనయా భార్యకు అను 
టు 

రాగము అపేక్ష తొల(6గును ఉ పపేకు కలుగును, మి తుండును స్నే వాము చూపక 

ఉదాపీనుం దగును, 

శో ౯. లేత _ అనియు, షావర_ అనియు, నదిళాతే _ అనియు, కట- 

అనియు _ జాదమున పాచికల * పాటులన” పేళ్ళు, ఆవి తనకు పడిన జయమును 

ఎదిరికి అపజయమును కూర్చునవి, ఈ దర్గురవనికి అవి యన్నియు తనక (ప్రతికూలము 

గాను, ఎదిరికి అనుకూలముగాను పడుట శే, జూాదాన, ఒండు మురాలో, సర్వము 

పోంగొట్టుకొన్నవాండై ఇటు వచ్చుదున్నాండు, ఒకప్పుడు ఈ మేస్రికిని పరి 

చితుండు, _ తనక కలిగిన గతిని చెప్పుకొనుచున్నా డు, _ (తతొ హృత 'సవళా'స్యః = 

(పాచికల) (కేశ యను పాటు (ఎదిరికి అనుకూలించుట) చేత, 'నాసమ స్తమును 

వోలుపోయినవాండ "నె పావర _ పతనాత్ చ_“పావరి అను (పాచికల) 

పాటు చే (అదియు ఎదిరికి ఆను కూలిం చుట చే కోపి కశరీరః= మాటిమాటి కైన నష్టమే 

కలిగించిన -వితమోభచే, ఎండిన _ మాడిన _ దేవామగలవాడనై, _నదిళొతే 

దళికాత మాగళః = నరితము (అను పాఛచికఠఅ పాటుచే, దారి చూపబడిన 

వాండనె _ పోరా, ఇటనుండి చెడలి ఆని చప్పయుడినవాడ నె _ క శన = కటము 

(అను పాచికల పాటుశచే, వినిపాతీత = సర్వనాశము ెందినవాండ-నె, యామి = 

పోవుచున్నాను, 

జూదాన. నీంహో సన ముక్కు_ టి మాత్రము లేని రాజ్యము సాందం దగినను, 

చేను [తేతయు పౌవరమును సర్టిరేమును కటమును _ అన్నియు ఎదరికే అనుకూల 

ముగా పడ౮౫ా _ నాసర్వమాు పోంగొట్టుకొని, కృశించి, ఇటువెడలి పోరా అని 

త అుమ(గోట్ట 6 బడినవాండ నె, సర్వనాశనముం బొంది పోవుచున్నాను, 

అ(గతః అవలోక్య _ ఎదురుగా చూచి _ అయం ... = ఏిడుగో మౌ మును 

పటి జూదపుమే స్త్రీ మొథురుండు ఇక వచ్చుచున్నా(ండు, ఆప్మక్రమితుం ++? 
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దవగుళ్జాయా మ్యా త్మానమ్, [ బహువిధం నాట్యం కృత్వా స్థితః, 

ఉత్తరీయం నిరీక్ష్య 

న్లో, అయం వటః సూ తదరి ద తాం గతో 

హ్యయం వట కి దశ తే ర లంకృత: 

అయం వటః [పావరితుం న శక్యతే 

హ్యయం వటః సంవృత ఏవ శోభ తే, ౧౦ 

అథవా కి మయం తవస్య కరిష్యతి, యో పీ 

న్లో పాదే నె కేన గగనే ద్వితీ యేన చ భూత లే 

తో మ్యుల్ల మ్బితే సావ దావ త్రిష్టలి భాస్కర ౩ ౧౧ 

(ఆగపడవండు తొలంగి పోవ శక్యము గాదు _ (వీనితో నావు పాత తగాదా 

ఉన్నది, పట్టుకొను నే మో _ ఆని శాదా నీను పలుమాటు జూదాన భగ్న (దను; 

నాక్ వీని దర్శనమేల అని ... (శావును నన్ను మునువవెచి కప్పుకొందును _ 

(ఈత్సరీయమును కప్పుకొని, పలువిధముల _ పోంబోయినట్లు శాళ్ళవ అడ్డములు 

తగిలినట్లు నటన మభినయించి నిలంబడినాండు, ఉ త్తరీయమును చూచి). 

న్లో. ౧౦, అయం పటః। = ఈబట్ట; నూ(తదరి[ద తాం గతః = నూలు 

పోగులే లేని దయినది; ఆయం హీ పటః = ఈబట్టయే, ఛి దళ తె = నూర 

బొక్క_లతో, అలబ్క్భతః = అలంకరింపంబడియున్నది, అయం ... లే= ఈ 

బట్టీ; కపుటక, నన్ను అగపడనీవండుటక, చాలదు, (శ కృముగాద్సు, ఆయం 

పీ పటః ... తే= ఈబట మూయయుడియీ, విప్పక మడువంబడియే, ఆందముగా 

నుండును _ రాణించును, ల 

అథవా కిం ఆయం తపస్వీ కరిష్యతి _ కాకున్న, దానితోనే అశ్తైనను 
కప్పుకొనక్క పాపము ఈదీనుండు అనంగా తానే ఏమి సేయంగలండుకీ యతః 

(అవాం) హీ _ ఏ నేను _ 

నో ౧౧. భాస్కరః యావత్ తిష్టతి = నూర్యుండు (పొడిచి అస్త 

మింపక) ఉండు నంతవరకు _ పగటి వెలుతు రుండునంతేవజక్కు గగెనీ ఏకేన 

పాటేన = మింట నొక్క_పాదముతోను, భూతలే =మంట, ద్వితీయేన = రెండవ 

పాదముతోను, ఊూల్లమ్బితః తావత్ = "నేలను పట్టుకొని చెకి వేలు వానివలె, 

తిపామి = ఉన్నా6ండన్వు మొగ్గ వాలినటు, 
ర్తి ౧ య 

MR— 18 
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మాధథు....దావయ డావయ, | దావయ దావయ |] 

నంవా,__కుతో దాస్యామి, [ కుదో దఇశ్శమ్ ]. 

(మాధురః కర్షతి ) 

దర్గు__.అయ కి మేత దృగతః (ఆశకాశే) కిం భవా నాహ- 

“ అయం ద్య్యూతక రః నభిశేన ఖలీ క్రియ తే, న కళ్ళి న్ఫ్నోచయతి ' 

ఇతి. న స్వయం దర్దురో మోాచయతి ( ఉవసృత్య ) అనృర మన్న 

రమ్ (దృష్ట్వా) అయ కథం మాథురో ధూర్కః అయ మపి 

తివస్వ నంవాహాక:ః, 

పగలంతయు తుణము జేసరక యల్లాడుట వలన, నిముసయమెన రండుపాద 

ములు ఒక్కచోట సెట్టియుండుటకు త్త వ్రయడను గాక ఆన్నాను. ఇట్లు ఆంత యు 

పోంగొట్టుకొని దేశ మంతట నల్లాడుచుండు నాకు ఎవనివలన భయము ? (అనయా 

సఖినం డేమిసేయ(బాలును ఖా 

దాపయ = ఇప్పింపుమ్కు పడి సువర్తాలప ఆమ్ముడుపోయి ఎవని చేత.-నెనను ._ 

అనుట, 

అయీ కిం ఏతత్ అ్యగతః* _ ఓహో ఏమి ఇది యొదురుగా * ఆశాశే _ 

మింట _ మరల ఈదర్లురక(డు “ ఆకాళభాషితమును ? జరుపుచున్నాండు, ఆర్థో 

పకేపముగా, సంగతి ఎటుంగని చ్చుటకై, పాఠము లేకయే, కిం భచాకా ౨ 

ఏమంటివి, నీవు? ఈ జాదశగా(డు జాదప్రుమే స్త్రీ చేత బాధ పెట్టంబడు చున్నాడు. 

ఎవ(డును విడిపింపకన్నా (డు ఆనియాళి నను ఆయం ... = పరి, ఏండునో దరు 

రుండు విడిపించును, అనస్తరం అన్నరం _ జనులు (కిక్కి_రినీ యుండగా, అను 

చున్నాడు. సందు సందు దారి దారి_ ఇవి జన 'సమ్మర్ల మున చెపు మాటలు, 

దృహ్వై _ చూచి _ అయే _ ఓహో కథం! = ఎట్టూ మాభురో ధూతక౯ాః = మాథు 

రుడు వంచకుడు, పోకిరి? ఆయం అపి తపస్వీ = ఈదీను(డును, వాని చేత చిక్కి 

యున్నవాండుు పాపము సంవావాకః _ ఒళ్ళుపి నికేవాండు, ( జూదిరియైనను 

జాదరుల మాయల మో'ససములు నేర్చినవవాండు కాం డనుట ) 
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య స్యోద్ధర్ష అణలోష్ట్టశె రపి నదా 
ఘమ రు 

నృ స్టే న జాతేః కిణః 

తె లే చ్చ న కుక్కుుురై రహరహ 

ర్ట క్షాన్సరం చర్యే 

త స్యా త్యాయత కోమలన్వ నతతం 

ద్య్యూత్మవసజ్లేన రిమ్ * ౧౨ 

న నన బన 

శో ౧౨. ఇందు అంతయు విపరీత లతుణ-గా ఇప్ప బడు చున్న ది _య్కః= 

ఎవండు, స్త్దః = కదలక మొద్దువాటీన వాడే, దివసాన్నం = దినము నుగియు 

వజక్ _ మరల (పొద్దుపొడుచువబికు, ఆనతే శిరాః = వంగిన తీల గ అవా౬డై సము 

ల్లమ్బితే 8 = (వెట్టుకొమ్మం బోని దాన (వేలాడు చున్న వాడుగా _ నానే _Gండ 

లేదో! అనంగా ఎప్పుడును అట్లు న్నాండు అనుట, యస్య = ఎవనికి, సదా, 

ఉద్దపలాణ లోష్ట్టకెః ఆపి = (దురదకు) ఎల్ల ప్పుడు మిక్కిలిగా ఒరయికకెన 

మంటి పెళ్ళల చేత నైనను, పృష్వే = వీపున, కిణః _ కాయ న జాతః = కాయలేదో, 

కలుగలేదో! అనయా వీపంతయు అట్టి కాయలే _ అనుట్క యస్య * ఎవనికి 

అహరవాః= | పత్యవామును _ (ప్రతిదినమును, జభ్బ్న్తరం=పిక్క_అ సందు, కుక్క _ర8= 

కక గాల చేత, న చవ్యకా తే = నమల(బడ లేదో ! _. నమఠంబడు చుసే ఉన్నదో ల 

అనుట, అవ్యాయతీ కోమలస్య = వ్యాయామము లేని _- శమ యొటుంగని ఈ 

నువమారునికి, అనంగా నువమౌొరుండుశాని మోటుమానినీకి _ (శ్రమపడియే జీనిం 

చిన యొళ్ళు పిసువ వానికి అనుట, సతతం = ఎప్పుడును, ద్యూతే పస్జేన కిం = 

జాదముమో (ది యాస _ జూదముజోలియేల * 

“ఇది యొక సామాన్యో కి” జీ, వేం, జాదమాడ నిటివాం డరు (డగునా * 
~0 డు తగా 

మటి అజ్ వాండుకాని వాండు అర్హండగుం గాని, అని, 

సంవావాకండు వీండు, సతత పరిశాం తు (డు, శాయలవీపువాండు . 

పరుష గ్మ్యాతుండు వీనికి జూద మేల? జూదము విభవశాలియు ఏచింతయు లేని 
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భవతు, మాధురం తావ త్పాన్మ యామి, (ఉవగమ్యు ) మాధుర, 

అభివాదయే, 

(మాథురః (వత్యభివాదయ కే ) 

దర్దు__కి మేతత్ 

మాథు_.అయం దశసువర్షం ధారయతి. [ అఅం దశసువణ్ణం 
ఛా లేవి ]. 

దరు__.నను కల్యవ ర మేతత్ 
(టు ఎవి 

మాధు___( దర్దురన్య కతుతల లుళ్షేకృృతం వట వమాకృష్యు ) 

భర్తారః, వశ్యత, పశ్యత, జర్జరవట[ పావృతో ఒయం పురుషో 

దశ సువ క్షం కల్యవర్హం భణతి. ( భట్టాః వశ్శత వళత్ళ్శత, జజ్జర 

వడప్పావుదో అఅం పులిసో దశ సువళ్ణం కల్లవ త్తం భణాది. | 

స న దర్దు__అ శే. మూర, న న్వహం దశసువర్హా న్కృ-టకర జే 

. గ 

వాండును, దేవా(శమ వాడుక పడని వాడును _ అనయా గ శృేశ్వరుం బోని వాండును 

ఐనవానికి (పొదు పుచ్చను వినోద మెనది, అటిది అది. మతి యిటివానికీ 
ద ద ల ఉం 

దానిబోలి యీఅి 

భవతు _ కానీ మాధురం తౌవర్ సాన్న్వ్వయామి _ మొథురునే మంచి 

మాటలతో (పసన్నుం చేసెదను, కిం ఏతత్ = ఏమి ఇది? ధారయతి = చాకీపడి 

యున్నాండు, ననుకఅ్యవతే౯౦ ఏతత్ = కయి ఇది చల్లియన్న ము (పాటియే 

కడా. దానికి ఇంత చేయవలయునా అనుట, 
తో 

కక్నతేల లుజ్జీకృతం = సంకలో చింపిగా దోపుకొనియున్న, పటం 

ఆకృష్య = బట్టను లాగి, భతాకారః = దొరలారా, పశ్యత _ చూడుడు _ జర్హర 

పట (పావృతః _ ఈచింపీ గుడ్డను క ప్వూకొనియున్న కీడు పది బంగారునాకోము 

లను (ఒక వూట) చల్లికూడు ఆనుచున్నాండు! అరే మాఖల౯ా = ఓరి తెలివిలేని 

వాండా, గుడ్డ చింపిది అని చూపి నా ధనహీనతం జెప్పెదవు! నను_ చూడరా. 

కట కరణేన = (పాచికలను కట(కనును పాటున దొర్లించి దాన గెలిచి, పది 
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(వయచ్చామి, త త్క్ 0 య స్యా స్కి ధనం న కిం [కోటే కృతా 

దర్శ్భయతి, అ కే 

న్లో, దురంరో 2సి వినఫో ఒసి దశనంరనం కారణాత్ 
ల షా లు (న $ 

వక్చోన్దిియ నమాయుకో నరో వ్యాపాద్యతే త్వయా, ౧కి 

మాథు.___భర్హః, తీవ దశసువర్లః కల్యన రః, మ మైన 

విభవః, (భట్టా, తువ దశసువల్లు కల్లవత్తు, మవ ఏసు విహనవు 

దరు__య బే్వేవమ్, |ళశూయశామ్ తర్షి, అన్నాం నావ 
దె ఫీ య హా స మ 

ద్దశ సువర్షా న యై ఫ్ట్న (వయచ్చ, అయ మువి ద్య్యూలిం నీలయతేు, 

సువర్ష ములను ఇచ్చెదనురా _ (ఏమనుకిౌంటివో 1 యస్య అస్తి ..+ దళశజాయతి _ 

డబ్బుగలవాయడు జొమ్మునం బెట్టుకొని చూపునా ఏమి? ఎవనికి వీడు బాకీయో 

వానితోడచే వేను ఆడి, కటమువేని, వానిని పది దినారములు గెలిచి అప్పు 

తీర్చెదను చూడరా అనుట, అనే _ ఓరి, 

నో, ౧౩, దళ స్వణ౯ స్య శారణాణ్ = పడి దీనారాల _ బంగారు 

(నాణెముల _ శారణమువలన, దువకా్ణణ౯ః ఆపీ= (కోపాను) వర్షము ఇడి తీవి _ 

నల్ల బడితివి, విన ష్ ౭ అనీ = వినాళ మెతిని _ నాళశనముపొందినవానివలె ఐతివి, 

పక్లోం ద్రియ సమాయు కః = నీవలెనే ఐదిం|దియములుగల, నరః = (నీబోం౭టి) 

మానినీ, త్వయా వ్యాపొద్య లే = వీచే చంపయుడుచున్న వాడు (పాపము!) =. 

మానినీని చంప్రు చున్నావు _ అనుట, 

పదిదీనారముల మౌాత్రక నీవు వన్నెయే మాతీపోయితి వే! సర్వనాశన 

మెతివే! అన్ని యిందియములు ఆడుదున్న వాని వీతోడిమానిసిని చంపు 

చున్నావు! (పిల్లియు ఎలుకను, ఫులియు జింకను చంపును కాని పిల్లి పిల్లిని పులి 

పులిని చంఫునా ఖ) పదింటికి ఐదు _ గఅవానిని అనియు చమత్కారము, 

భకక = దొరా _ “హీళనముగా పొడువుగా పలుకుట _తేవ ... = నీక 

పచిదీనారములు సద్దికూడు _ అబే నావ సంపద, స్మామౌజ్యము, 

యది ఏవం ... = ఆేని, అప్పటికి విను _ వేజం పది దీనారములను వని "కే 

ఇమ్ము; వీండును, ద్యూరేమ్ కీలయతు = జాదమారంభించి అడునుగాక _ వీనిని 
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మాధథు___త కిం భవతు, [త త్యం భోదు ] 

దర్హు__యది 'జేవ్యతి తదా చాన్యతి, 

మాథు___అథ న జయతి, [అహా ణ జుణాది ] 

దధ్దు__త డా న దాన్యతి, 

మాధు___అథ న యుక్తమ్ జల్పితుమ్. వవ మాచతోణ 
త్యం (వయచ్చ భూర్తక్, అహా మపి నావు మూథురో ధూరో 
ద్యూతం మిధ్యా ఆదర్శయామి ? అన్యస్మా ద వ్యహం న బి భేమి, 

ధూర్త ఖణ్ణితవృతో 2 సి త్వమ్, (అహా ణ జుత్తమ్ జప్పిదుమ్, 
ఎవ్యం అక్టృన్నొ తుమం వయచ్చ ధుతఆ, అహాంవపి ణామ మూధురు 
ధుత్తు జూదం మిధ్యా అఆదంనఆమి ? అల్జస్స వి అహం ణ విఖభేమి, 
ధుత్తా, ఖణ్ణిఅవుత్తో ఒసి తుమమ్ ] 

దధ్దు__అ నే, కః ఖల్లోతేవృ త్తః * 

ఆడనిమ్ము, అనుట, తల్ కిం భవతు = చాన ఏమగును* యది జేష్యతి ఇంటి == 
గెలుచు నేని అప్పుడు ఇచ్చును (కొత (పాత అంతయు అనుట, అథ న 

బాట్ 
జేష్యతి * = గెలువండు అంతటి తదాన దాస్యతి = అప్పూడు ఇయ్య డు, 

అథ న యు కం జల్పితుం = ఇక వదరుట సరిగాద్కు ఏవం ఆచకూణః 

“4 ఇటు చెప్పుచున్నవాండవు, నీవు ఈయరా, మోసగాండాా నన్ను నీవు 
మాటలలో మోసము చేయ. జాచుచున్నావు! ఆవాం మౌథురః ధూతేజాః ... 
ఆపినామ దశక౯ాయామి * = శీను మౌథురుండను, జూదఫు మోసగాండను _ సఖికం 
డను _ గా ఉండి, జాదము వట్టి యబద్ధము, అసత్యము అని _ చూపింతునా 2 
నిరూపణము వేయుదునా 9 కాదా, వృథా-గా ఆడుగునా * ఆన్యస్మాత్ అపి న 
బిభేమి = చేను ఎవనివలనను భయపడను, ఖణ్జికవృ తః అనీ త్వమ్ = చెడ్డ నడువడి 
కలవాయడవ్కు ఖలుండవు నీవు, జాద ప్ర ధర్మమును న్యాయమును తప్పల జాచు 
చున్నావు, 

అనేకః ,.=ఓర్కి ఎవడురా ఖండితవృత్తుండుకి నీవు కదా 
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మాథు-___త్వం ఖలు ఖర్జితవృ తః, [తుమం హు ఖణ్ణి 

అవుత్తో 1 

దర్దు__పితా తే ఖణ్ణితవృత్తః, 

( నంచాహాక స్వావకమితుం సంజ్ఞాం దదాతి, 

మాథు.__ వేశ్యాపుత్త), ఏవ మేవ ద్యూతం త్వయా శేవి 

తమ్, [ గోసావిఆపుక్తా, ఏవ్వం శ్లేవ జూదం తువ్ సేవిదమ్ _. 

దర్హు__మ' యెవం ద్యూత వూ సేవితమ్, 

మాధథు...అరే నువాహక, (పయచ్చ త ద్దశసువర్ణమ్. 

[అలే నంచాహాొఆ వఅచ్చ తం దశసువణ్ణమ్ ] 

సంవా.._అద్య దాస్యామి, తావ ద్దాస్యామి, [ అజ్ఞ దఖణశ్శమ్, 

దావ దధఇశ్శమ్ ] 

(మాథురః కర్షతి) 

దర్గు._మూధర్ధ, వరో తే ఖలీక రుం శక్యతే, నమ మాగతః 

ఖలీక ర్తుమ్, 

(మాధథురః నంవాహక మాకృవ్యు ఘోణాయాం 
వ త... మసాల. PT tit FMD] 

పీతా ,..=నీ అబ్బకా, 'ఖండికవ్ళ కు తుండు, అని _ సంవావాక స్య ఆపక 

మితుం సంజ్ఞాం దదాతి _ సంవావాకునికి పాజీపొమ్మని సన్న చేయును, "వేళ్యా 

ఫుత్తం = ఓరే తొత్తుకొడుశా, వీవం ఏవ ... = నీబేత ఇళ్లే సీవింపండిన 

దృటా _ జూదము క... ఏవం = ఇష్ట పరహీంసలేవండ _ అనుట, అరే ...= 

ఓరిసంవావాక, ఈరా ఆపది దీనా(_ బగా రాలను, ఇప్తూడు ఇ త్తును, ఎట్లో 

ఒకయట్లు ఇ త్తునులే _ మాఖులా పరోన్నే ... = ఓరి మూర్టులండా నామటు (గున 

బాధింప శఖ్యమగును, నాయెదుర కాదు, 

సంవావాకం ఆకృమ్య ++. = లాగి మున్క్టమాంద పిడికిటం (గుద్దును, 

నంవావావండు నెతురు వలొడుడు, మార్భృను నటించుచు నీలం బడును, దరుర 
వాన అ ౬ ది 
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ముష్టి వహారం దదాతి. సంవాహకః సకోణితం మూర్చాం 

నాటయక౯ా భూమా వతతి, దర్దురక ఉవనృ క్యా న్మర యతి, 

మాథురో దప్టరం తాడయతి, దర్జురో వి పతీపం తాడయలి ) 

మాథు___అనే అశే దుష్ట పుంశ్చలీపుత్త్రక, ఫల మపి 

(ప్రావ్వసి, [అలే అలే దుట్టఛిక్ణాలిఆపు త్తఅ, ఫలం పి పావిహాసి 1 

దర్షు__అ రే మూర, అహం త్యయా మార్దగత వవ అడితః, 

శో యది రాజకు శే తాడయిన్వుసి, తదా (దత్యుసి, 

దర్దు...-క ధం (దత్యుసి 1 

మాథు___((వసార్య చముసీ ) ఏవం చేత మే, [ ఏసు 

కి స్సమ్ కే! 
క్షు 

(దర్దరో మాథురన్య పాంశునా చముపి. పూరయిత్వా 

నం వాహక స్యావక మితుం నంజ్ఞాం దదాతి. నూథురో 

ఒతీణీ నిగ్భృహ్య భూమా పతతి, నంవాహకో 2వ కొమలి 

కయ సమీపించి, నడుమనా చ్చి చానికి అడ్డ పడును, మొథురు(డు దరురవం 

గొట్టును, దర్జ్దురకుండు _ విపతీపం తాడయతి _ అచెబ్బ తనన తగులనీయక యే తో 

వానిం గోట్లును, దుష్ట ఫుంళ్చలీపుుక ఈల = దుష్టులండా, ఆంపటాలి( = అంచా) 

కొడుశ్కా ఫలం ఆపీ (పొష్ప్ట్చనీ = నన్ను కొట్టిన ఫలమును పొందుదువు లేరా? 

(వ్యా జ్యెము వేసి రాజదండము సా ర్పునురో,) ఏప (పేజీ పే = ఇదిగో చూతును గాః 

కథం ...= ఎటూ! చూతువా! శిటించుటచే _ కప్పక ఫలము కుడుతు వు 
రం లు 

అనుట, దానిని _ ఎట్లు చూతువు * (పళార్యపశ్న శా "హీళ నార్థము నాని “ఇట్లు! 

ఆని కన్నులు విప్పారం జూచుట. (ప్రసార్య చతంనీ _ కన్నులు విప్పార తెఆుశి! 

ఏవం డేకీ షే = ఇట్లు చూడ లలను _ (హేౌళ నగ ర్భృము గా పలుకట్స, దర్డుక 

వండు దుమ్ముతో మాధురుకన్నులు నింపి సంచావావనికీ పాటీపో సన్న వేయను; 
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దద్దు.___( న్వగతమ్ ) (వథాననభికో మూధురో మయా ఏదో 

ధితః, త న్నాత యుజ్యలే స్థాతుమ్, కధితం చ మమ ప్రియ 
నయ స్వేన శర్విల కేన యథా కిల __ * ఆర్యక నామా గోపాలదారకః 

సిద్దా చే శేన నమాదిష్టో రాజూ భవివ్యతి. " ఇతి, నర్వ శ్చాన్గది(ధో 

జన న్న మనునరతి, త దహ మపి తత్సమిప "మేవ గచ్చామి, 

(ఇతి నిప్కా) న్మః 

నంవా_ ( సతా)నం పరిక మ్య దృష్ట్వా) ఏత త్క-_ స్యావ్య 

నపావృత వత్, ద్యారకం గేహమ్, త దత (వవిళామి, ఆశే, 

నిగ్భవ్యా య నిగనావ్యా _ అనియు పాఠము _ కన్నులు వమూాళించుకొనను మూనీ 

కొని _ చేతులతో మూసికొని _ నీలం బడును, సంవావావండు పరారియగును, 

“నీలం బడుట అవళత చేతను, దర్జురకని చూపటు తప్పు పట్టుధురు గాక - అనియు, 

(పథానసభికః - జాదపుమే స్త్రీలలోను (పధానుండెనవాడు - మొథురః, 

విరోధితః = పగగొల్ప(బడినాయడు, (వాడు రాజవల్లభుండు. కనుక నాకు 

బెడద వచ్చును, ఎవరైనను రాజఫురుషులు _ పోలీసులు నన్ను పట్టుకొందురు 

తత్ న అత యుజ్య తే స్థాతుం = ఇక్కడ ఇంక నుండలనాడదు, కథితంచ 4... = 

చెప్పినాయడులే, న్యాపియవస్యుండు, శవిలాలకుడు, యథా కీల _ ఏమన్నట్టు 

అనగా _ ఆర్య కండు అను పేీరుగలవాండు ఒక గొల్ల పిల్ల వాండు, సిద్ధుని - ఛూత 

భవివ్య తులు ఏటు6గు మహిమ పొందిన యుక్ళు_ని యాబేశము _ రూపదేశము _ 

పలుకు _ చేత చెప్పంబడినాండు రాజు కాగల డని, (శావును సవళలాళ్చ ౨ 

మాబో(టి జను అందు వానిని అనుసరించుచున్నారు ఆని, శావున "నేనును 

ఆతనికదడ కే పోయెదను _ అని నిష్కు_9 మించి నా(డు _ రంగముమండి పోయినాడు, 

శవిలాలకుండు ఒక (బాహ్మణు(డు, దొంగతనము _ వృత్తిగా _ జీవనోపాయము గా€ 

గొన్నవా(ండు _ చారుద తృయ్యయింట కన్నమువేయుచు మూండవయంకమున అగ 

పడంగలడు, వాండు ఈజూడాన చెడిన దదుక౯ా రవనికి తోడంట _ సదృళముగా శీ 

ఉన్నది, 

సంవావావండు _ సృతాసం పరిక్రమ్య = భయముతో పరికమించి _ ఎక్కు 

డీకో పోవు నభినయముగా రంగాన నడిచి _ అనపావృత పకుద్యారకం = రెవ 

MR — 19 
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శరణాగతో ఒస్ని, [వశే కళ్ళవి అణపావుద పక్టదుయాల శే 

చే వ వ న నన్నసే గుహే, తా వళ్ధ వవిశిశ్ళమ్, ] ((వవేశం రూవయిత్యా వనన్మ సేనా 
మవలోక్య ) [ అచ్జే, నలణాగ బే హ్మ్, _ 

ననన్న__అభయం శరణాగతన్య, చేటి, పిధేహి పతుద్వార 
కమ్, [ అభఅం సరణాగదసన్న, పాష్టో, ఢ శ్కేహ్ పర్టదుఆర అమ్ | 

(చేటీ తథా కరోతి) 

వనన్మ__కుత స్వే భయమ్, [కుదో చే భఅమ్ ] 

సంవా...ఆశ్యే, ధనికాత్, (అజ్టే ధణిశాదో ]: 

వస నృ. చేటి, సాం|పత మపావృణు వత ద్యారకమ్, 

[ హష్టో, నంవదం అవావుణు వక్టదుఆరఅమ్ ] 

నంవా___( ఆత్మగతమ్ ) కధం ధనికా త్తులిత మస్యా భయ 

కారణమ్, సుస్టు ఖ ల్వేవ ముచ్య తే, [కధం ధణికాదో తులిదం 

చ్చే ఛభఅకాలణమ్, శుట్టు క్షు వవం వుచ్చది క్ట 

బడిన దెడ్డీ వాకిలి గలది, తత్ అత (పవికామి = కావున ఇందు (ప వేశింతును, 

రూపయిత్నా = నటీంచి వసన నేనాం అవలోక్య = వసంతే సేనం జూచి య 

ఆశర్యే _ అక్కా శరణాగతః అన్ని = “నేను రతేణకోరు వాండను _ అని పలికెను, 

అభయం = ఇదె రక్షణ _ భయ మక్క_టిలేదు _ అనుట, ఓని చేటి, దిడితలుపు 

మూయషజే, కుతః తే భయమ్ = ఎవనివలన నీక భయము*€ ధనిశాత్ = (ఒకు 

భనవంతునివలన, అట్లు అనంగానే తాను భాగ్యవతి, ఎంత ధనమేనియు 

ఇచ్చి అధమర్హుని ఉత్తమర్తునిం గూడ తృ ప్రిపజలుపంజాలుట చే _ “సామ్స)ంతేం 

ఆపావృణు 46 = ఇప్పుడు తెజవుము .., శథం = ఏమీ! ధనిశాత్ అనలా నే 

భయశారణము “ఇంతేనా? అన్నట్టు (తులికం = చులకన చేయయుడినది; అత్యము 
లేక పోయినది? తీజీపోయినది వ; 'సుషు ఖలు ఏవం ఉచ్యతే _ ఇట్లు చెప్పంయబడుటీ 

© 

'లెస్సయే గదా. ఎట్లనగా, 
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న్లో, య ఆత్మబలం జ్యా భారం తులితం వహాతి మనుష్యుః 

తస్య స్థలనం న జాయ కే న చ కాన్తార గతో వివద్య'తే, ౧౮ 

[కే అతృబలం జాణిఅ భాలం తులిదం మహేహా మాణుస్ఫే 

తాహా ఖలణం ణ జాయదిణ అ కానాలగదో నివజ్ల్ఞది కై 

అత్ర లఖీతో ఒస్ని, [ఏర లక్ర్రిదహ్మి ]. 

మాధథు_( అవీణీం (వమృజ్య ద్య్య్యూతక రం (వతి) అరే, 

"దేహి "దేహి. [అలే దేహి దేహి). 

ద్య్యూత___భ రః, యావ చేవ వయం దర్జుశేణ కలహాయితా 

స్తావ చేవ న పురుషో ఒవకాన్నః, ['భట్టా, జావ చేవ అమ్లే 

దద్దులేణ కలహాయిదా తావ దేవ సో గోహోే అవక్క-నోో ], 

oo 

అదాయం లారయులా మంటకు ఖల ఇర అతల. ఎన గౌ మ. 

నో ౧౪, యః మునుష్యుః = ఏ్రమొనినీ, ఆత్మబలం జాతా =త్రేన బల 

మును _ శ కిని _ ఎటీంగ, భారం = బరువును, తులితం = తాను అగువు అని చూచు 
అటో 

కొని మోయగలను అని యనుకొన్న దానిని, వవాతి = మోయునో, తస్య = వానికి, 

సలనం=తడబాటు, న జూయళలే=కలుగదు,. (వాడు శాన్తారగతః అపి= 

ఇటుక పపేరడవిని _ చెడరసా కాని _ చెందినవాండెనను, న విపద్య తే = విపతును . 
Ga అలి రె న 

ఆపదం _. బొరయండు. 

తన బలము ఎటీంగి, తోను బాలుదును అని బరువు ఎత్తు కీొనువానికి ఎందును 

అపాొయ ముండదు, ఈ మె నన్ను తాం గాపాడంగఅ నను నమ్మిక చే _ తలుపు 

"జెజపీంచినది, 

అత్ర లఖీతః అన్నీ = ఇక్కడ ఈశ్లోకార్భము తార్కాణపఅచు కొంటీని, 

లక్నీత వాకా అనుట, (పమృజ్య = తుడుచుకొని, ద్య్యూత్ క రం (ప్రతి = జాద గానిం 

గూర్చి _ సంవావావండు ఎదుటనున్నా( దనుకొని _. ఓరి ఇయ్య రా, ఇయ్య రా, 

అన్నాడు _ నమణియొక (డు _ అనంగా ఎవనికి సంవావాకుండు ఓడి బాకీపడినాయడో _ 

వాండు _ కఠఅవోయి తాః = జగడము పెట్టుకొన్న వార్వమెతి మో, ఆతావర్ = 

అపహ్వుడు _ ఆసందున, 
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మాథు.._క న్య ద్యూతకరన్య ముష్ట వహో రేణ నాసికా 
భ్ గ్నానీత్, త చేపా, రుధిరవథ మనునరావః, [తన్న జూద 
కలన్స ముట్టివ్పహోలేణ ణాసికా భగ్గా ఆసి, తా వహి, రుహిర 
వహాొం అణునశే మ్ల 7, 

SR 

(అనుసృత్య ) 

ద్యూత_..భర్శః, వసన సేనాగ్భహాం (వవిష్టః సః, [భట్టా, 
వన నృ సేణాగేహాం వవిట్టో సో], 

మౌథు___భూతాని సువర్ణాని, [ భదాఐం సువణ్ణాఇం ), 

దూత... రాజకులం xX త్యా సివేదయావః, [ లాఅఉలం 

“దుఆ ణివేచేవు ] 
Cy 

మాథు__వవు భూగో ఇతో నిష) మ్యాన్య(త గమి 
ప్యతి, త దువరోధే నైవ గృహ్లీవః, (వసో దుత్త అదో ణిక్క- 
మిఅ అల్థత్త గమిన్సది, తా ఉఅరోధే ణేవ్య గశకేహ్మ ] 

భశ్నా ఆసీత్ = పగిలినది ఆయెను, రుధిరపథ్గం = నెతుటిజూడ, 
ష్ 

వస న్ఫసేనాగ్భవాం = వసంత సేనయింట ; ఉన్నాడు కదా అక్కడ _ 
కావున _ అనుట _ భూతాని సువణా౯లాని = (ఇంథ) దీచారములు దొరకిన జేపో, _ 
నిజములే, మనక్ వచ్చినవే! _ అనుట _ కాదా_పోయినకే పో అని యని, 
ఎట్లనుకొనియో _ రాజునింటికి _ కచ్చేరికి_ పోయి ( వ్యాజ్వెము) ఎఅుక 
పజితుమా వేయుదము _ రా _ అని తోడి అాద గాడు అనుచున్నాండు. మేస్త్రి 
యభిప్రాయము ఆది కాదు, అనుచున్నా (డు _ ఏపు ధూతే౯ాః ... = వీండు 
మోసగాడు (మనము కచ్చేరికి తరలుదు మేని (వాండుు ఇందుండి బయలు 
వెడలి నుతి యొక్కాడికేని పోయగలం-డు. వానిని పోనీక ఆడ్డగించియే ఎ 241 
బాధించియే _ కొనుదము, ఇక్కడ ఇటుండ, అక్కడ వసంత సేన యింటిలో . 
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(వనన్తసేనా మదసికాయాః సంజ్ఞాం దదాతి) 

ముద-కుత ఆర్యః ! క్రో వార్యః 1 కన్య వార్యః 1 "కాం 

వా వృత్తి మార్య ఉవజీవతి? కుతో చా భయమ్? [కుదో అజ్జో, 

కోవా అక్టో, కన్స వొ అజ్ఞో, కిం వా విప్పిం అజ్ఞో ఉవజీవది. 

కుపషో వా భఅమ్ * ] 

నంవా___శ్చణో త్వార్యా, అన్యే, పాటలిపుత్త్రం మే జన్న 

భూమిః, గృహవతి డారకో ఒహమ్, నంవాహాకస్య వృత్తి ముప 

జీవామి, [ శుణాదు అజ్జఆ, అజ్జవఏ, పాడలిఉ త్తే మే జమ్మభూమిోా, 

గహవ ఇదాలశే హే, నంవాహలఅశ్ళ విత్తిం ఉవజీఆమి, 7] 

వనన్మ__సుకుమారా ఖలు కలా శికీ తాళ్యేణ,. (సుడి 
మూరాక్షు కలా సికి చా అవేణ ]. 

ఖు ఖి దె 
సంవా___ఆ ర్వే, క వేతి చికి తా, ఆజీపి "శీ చాసీం నంవృత్తా, 

గి ఆలో [అజ్జ్ఞప, క లేతి శిక్టి దా, ఆజీవిఆ దాణిం సంవుక్తా ]. 

మదనికాయాః సంజ్ఞాం +. = మదనికక సన్న చేయును _ వానిని ఆడిగి 

వివరము కనుంగొమ్మని, వరః ... భయమ్? _ (పశ్నషరంపర, _ అయ్య ఎక్కడి 

వాడు * (అయ్యది ఏయూరు అనుట), అయ్య ఎవరు? ఎవరివాండడుళి ఏ 

వృత్తిని ల పట్టిన వాండు _ ఏమి జీవనోపాయము * _ అనుట _ ఎవరివలన భయము, 

ఎందులకు శ అమ్మ వినునుగాక, వయసు బోగముదానిని అమ్మయనక అక్క_యని 

యందరు న్యి వవారింతురనియు( నొనందగును, అక్క వినును గాక, 

పాటలిఫు(తం ... వామి = పాటలిపుత్రము నాపుట్టిన చోటు, “నీను ఒక 

ఊరి"పెద్ద, *పెదకాంపు పీల వాడను _కొమౌరుండను, ఒళ్ళు పిసునట ఆను జీవనో 

పాయమును ఆ(కయింతున్కు బోగముది ఆఢ్య గావున _ పినికిళ్ళ మేలిమి సౌకు 

మౌర్యము దానం గలుగు సుఖము మరగినట్టిది, ఆకళ మెచ్చుకోలుం బలుకు చున్నది _ 

సుకమౌరా ఖలు ... = నువమారమెన కళను గదా ఆయ్య నేర్చుకొన్నాండు, 

ఆశే కథా ఇతి ...=అశ్కా - కళ అని చీచుకాకొన్నాను, ఇప్పుడు అచే 

(బతుకు తెరువు నినడి, 
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చేటి._అకినిక్షిక్ణ మా ర్యేణ (వతివచనం ద తమ్, తత 

సృతః, [ అదిణివ్విణ్ణం అ ష్జైణ వడివఅణం దిబ్హమ్. తవో తదో ] 

నంవా__తత ఆశ్వ, వవ నిజగ్బుహూ ఆహిణ్ణకానాం ముఖా 

చ్చు) త్యాపూర్య చేశ దర్శన కతూహా లే శే దచోగతః, ఇ హోసి మయా 

(వవి క్యోజ్ఞయిసీ మేక ఆర్యః శుళూవితః, య స్తాదృశః (పియ 
ధర్శనః (వీయవాద్, దత్వా న కీ రయతి, అవకృతం విన్నరతి, కిం 

బహునా (వలపి తేన ? దశీణతయా వరకీయ మి వా లౌ్మాన మన 

గ చృతి, శరణాగత వత్సల న్స 

[తేదో అజ్జవ, వశే ణిజగహే ఆహీణ్ణకాణం ముహాదో 
శుణిఅ అపువ్వ దేశ దంశణ కుదూపహాలేణ ఇహ ఆగే, బ్రహ వి 
మవ వవిశిల ఉజ్జయిణిం వక్కే అష్జే శుళ్ళుశి దే, జే తాలి కే పిఅదం 

అతినివి౯ణం = మిక్కి_లియు  హీయబుది కలిగినటున్నది దానిమో(ద, లా థి య 

అర్యు (డు జవాబు చెప్పుటం జూడ, 

ఏష ... ఇవా ఆగతః _ ఈ చేను, మాయింట (పాటలిపు.తమున నే ... 
ఊరూరు తిరుగువారి నోటినుండి _ బై రాగులు సన్నా ర్ట్నురా మొదలె న వారివలన 

అనుట _ విని (క్రొత్త దేశమును చూచు కోరికతో ఇక్కడికి వచ్చినాండను' 
ఇహాపి మయా। ... = ఇక్క_డను ఉజ్జయిని (రాజధానిశే ప్రవేశించి, ఒక 
ఆయ్యను కుకూషపించితిని _ సేవించితిని _ సంవవానాదిచేత కాబోలు _ యః = 
ఎవడు _ అనగా అతండు _ అనుట _ తాద్భృశళః (పియదళక౯ానః ,.. అట్టి (సాటిలేని 
అనుట _ ఒకసారి చూచిన మాటిమాటికి చూడవలయుననిపించు (కొ త్రేయందము 
(సాటిలేని అనియే తోంచువాండు,' (పియవాదీ = తీయ్య నిమాటల వాండు, దత్యా 
"== = ఇచ్చి బయటికి చెప్పడు _ “దా-నేమానం)” ఆన్నట్టుండువాండు ; అపళారమును 
(మనసున రంచుకొనండుు మజచును, కిం బహునా ... = ఎందుక పలుమాటలు 
వదరుట _ (దీనులయందలి దయ _ మోమోటముల _ వలన, తన్ను ఇతేరుని - 
అధీనుని _ వసమున నున్న వానింగా తేఅంచును _ వానికి శావలసిన చెల్ల సమకహర్చును- 
అనుట _ శరణు అన్న వారియె డ (బిడ్డలందుంబో లె వాళ్ళల్య ముక లవాండు, 
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ఫ శే పిఅవాదీ, దల ణ కిల్తేది, అవకిదం విశుములేది కిం 

బహుగా వలనేణ? దక్టి ఇదావ వలశేీలఅం విఅ అత్తాణఅం అవ 

గచ్చది, ఫరణాగల వచ్చ లే అ |, 

చేటి__.క ఇచాసీ మూార్యాయా మునోర భా న్వర న్య గుణాం 

శ్చోరయి తగ యిసీ మలంకరోతి? (5 ఊాణిం అజ్ఞఆఏ మణో 

హార న్త్మరస్ప గుణాల్తం చోరిఅ ఉజ్జయిణిం అలంక నేది |: 

వనన్న__సాధు వేటి, సాధు మయా చేవ మేవ హృద 

యేన మన్ని )తమ్, (సాహు హాక్టో, సాహు మనవి ఎవ్వం క్లేవ 

హిఅవణ మన్మిదమ ] 

చేటి_ఆర్య, తత సతః, [ అజ్ఞ, తదో తేదో 

సంవా.._.ఆ శే, న ఇదాన్ మను క్రోశక్ళ్యతే [వద్శానెః, 

[ అజ్జఏ, శేదాణిం అణుకో-శ కి చేహీం వదాణేహీం ] 

క మువరతవిభవః నంవృత్తం! [కిం ఉవరదవిపావో 

సంవా......అనాఖ్యాత మేవ కథ మార్య యా విజ్ఞాతమ్ ! 

[ అణుజకి డే జేవ కథం అజ్ఞఆవ విణ్ఞాదమ్? ] మ్ న ద వ 

క ఇదానీం ఆర్యాయా ... = ఎవ(డు ఇప్పుడు అక్క_కోరికలో _ అంతర్ష 

రుండుగా _ ఉన్నవానియొక్క గుణములను దొంగిలి యుజ్జయినిని _ అలంకరించు 

చున్నాడు _ ...కి అలంశారము గా నున్నాడు అనుట, బలి, చేట, బి 

చాచేతను ఇ మనసున తలంపంబడినది, ఇతర "జవండో మతి యొకడు 

చారుద త్తుం “"బోలినవాండు ఈ జ్ఞయినియలం కారము ఉఆన్నాంబే అని, అను 

(కోళకృ లె: (పదానైః = దయచేచేనిన _ ఒసంగిన _ ఈవులచే _ అని తరువాతను 

సంవావావండు వాక్యపూతి౯ శయంయోవు చుండగా దానిని వసంత సేవ పూర్తి 

వేయు చున్నది _ విభవ మెల్ల పోయిననాం డాయెనా * _ ఆని, ఆ నాఖ్యాతీమ్ 

ఏవ = ... ఇెప్పంబడనిబే, ఎట్లు అక్కయ్య తెలిసినది ? ఇక్కడ ఎజటుంగవలనీన 

'జేమున్నది * గుణములును (వానితో కూడిన విభవములును (లోశాను అరుదు, 
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వనన్న---కి మృత జ్ఞాతవ్యమ్,. దుర్లభా గుణా విభవాళ్ళ, 
అవేయేషు తడాగేషు బహుతర ముదకం భవతి, [కిం ఏళ్టే జూణీ 

అది. దుల్లహో గుణా విహవా అ, అవేవను తదూవసు బహువరం 

ఉదఠఅం భోది, ] 

చేటి.._.ఆర్య, కింనామధేయః ఖలు నః? [అజ్ఞ, కింణామ 

ఛఓ క్ట సో]! 

సంవా.ఆర్వే, క అఇదాసీం తేన్య భూతలమృగాజ్క- స్య 

నామ న జానాతి న ఖలు (శేష్టిచత్వ శే [వతివనతి. శ్లాఘనీయ 

నామభేయ అర్య చారుదతో నామె, (అ సై, శీ దాణిం తశ్శ 

భూదలమిఅజ్క- స్ప ణామ ణ జూగాది, శో క్ట కెట్టిదత్త లే వడివశేది, 

శలాహణిజ్జణామ ఛెవ అజ్ఞ చాలుద త్తే కామ |, 

వనన్న_--( నహర్ష మాసనా దవతీర్య ) ఆర్య, స్యాళ్లీయ 

"మేత 'ద్లేహమ్. వేత్ర, చేహ్యా స్యాననమ్, 'తాలవృన్తకం గృహాణ, 

అపేయ్ుపషు ... =| తాయగుటక పనికిరాని తటాకములలో నీళ్ళు “మెందగును, 

ఆర్య, కింనామ 4, = అయ్యా ఆత(డు ఏపేరు గలవాండో గదా, క ఇదానీం 

తస్య -.. = అశ్కాా _ ఎవం డిపుడు ఆభూలోకపఫుం. జందుని పేరు ఎటు6గని 

వాడు? అకండు సెట్ల * చాక్ *లో శాపురము న్నాడు, "'వెచ్చందగిన పేరివాండు 

చారుదత్తీయ్య అని చేర్షన్న వా(డు, ("పీరు = కీ ర, 

సవార్షం ఆసనాల్ ... = వసంతే నేన మిక్కిలి సంతోషముతో ఆసనము 

నుండి డిని, _ చారుదత్తుని పేరు పలుకంబడినందున _ అంతట అతనికి గౌరవ 

నూచకము-గా ఆసనము వీడి లేచి నిలుచుట _ గొప్పవారు సమోపీంచిన పుడు, వారిని 

గారవింప తక్కువవారు, పహర్చుండి యున్న చారు లేచి నిలంబడుదురు, భర్య 

సమోపించినపుడు, భార్య కూర్చుండియుండిన, తక్ కణకే నిలంబడును _ ఇట 

చారుద తునియెడను, త న్నామగహణము వేయలయలబడలూా. తన భతజా _ శాంతుండు 

అని యిది వసంఠ సేన 'సముడాచారము, (దకీణాదిలో ఎక్కువ వాడుక 

ఆర్యస్య ఆత్మీయం ళం క అయ్యక ఈయిల్లు సాంతము, చేటి, ఈయనపవ పీట 

పెట్టవే _ విసనకల్రం దీసీకోవే మిక్కిలి (= పరి ఆలప్రు అయ్యను కాధించు 
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వర్మిశమ ఆర్యన్య బాధ తే, [ అజ్జనృ ఉత్తణ శేరకం వదం గేహామ్, 

పహాష్టో, దేహి సే అనణమ్, తాల వేలం గబ్బు, వరిన్సమోా 

అజ్జన్స బాధే ది] 

(చేటీ తధా" కరోతి) 

నంవా( స్వగతమ్ ) కథ మార్యచారుద తృన్య నావు 

సంకీ ర్త నే చేద్భశో మే ఆదరః! సాధు ఆర్యచారుదత్త సాధు 
పృథివ్యాం త్య 'మేకో జీవసి, శేషః పున ర్దనః శ్వసితి. (ఇతి 

పాదయో ర్నివత్య ) భవతు ఆశే భవతు, అననే నిహీద త్వార్యా, 

[కథం అజ్జచాలుద త్తన్న ణామశంకీ తృణేణ ఈది శే మే ఆదలే, 

కావు అజ్జచాలుదత్తో, శాహు, పుహవీవ తుమం ఎక్క జీవళి, 
"పే. ఉణ జతే శశది, భోదు అజ్జవ భోదు, ఆశణే ణికీదదు అజ్జఆ, ] 

వన నృ-( ఆననే నమువవిశ్య ) ఆర్య కుతః న ధనికః? | అజ్జ, 

కుదో సో ధణిఓ 

నంవా_ 

న్లో, నత్కారధనః ఖలు నజ్జనః ; 

కన్య న భవతి చలాచలం ధనమ్? 

చున్నది. కథం! = ఏమి! ఎట్లు! చారుద త్తస్యనాను ... = బారుద త్రయ్య 
చీరు నోటినిండ పలికిన మొ్మాతవ నావ ఇట్టి యాదరము! బి, చారుద త్తయ్య బళి. 

ఫుడమిలో సీవొక్క.(డశే బీవించుచున్నావు, రక్కిన జన మన్నసో (= పున 

శ్యనితీ _ ఊపిరిమా(త్రము విడుచు చున్నది _ ఆని (వసంతే సేన) పొదములం బడును _ 

అట్లు పడుట వసంత నేనకు చారుద త్తుని గుణములయందు అంత ౫ెరవమున్న౦ందు 

లన, కానీ అశ్కాశానీలే, అసనమునం గూర్న్చుండుము _ అనుట _ కూర్చుం 

డునుగాక అనుట గౌరవో క్రి, (నటి అయ్యా వఏండీ అఆధనివండు _ నీవు అప్పు 
తీర్చవలనీనవాండు ? 

వో ౧౧, సజ్జనః = సత్పురుషుడు _ నుంచివా(డు, సత్కాారధనః లుిలం = 

ఇతరులయొక్క__.ఇతరులం గూర్చి తాను చూపు_ఆదర మే అ స్త్ గారలఅవాండు, చలా 

చలం ధనమ్= అస్థిరమగు ధనము, కస్య న భవతి=ఎవనికి ఉండదు? యః= ఎవండు, 

MR — 20 
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యః పూజయితు మపి న జానాతి 

న పూజావిశేష మపి జానాతి? cA 

[ శక్మా-లఘకో క్ట జ్జ ణే 

కాహ ణ హోళి చలాచలే ఘే 

జే పూఇదుం పీ ణ జూణాది 

శే పూఅవిశేశం సి జూణాది? 

వనన్మ__తెత నృత, [తదో తదో ] 

యడల 

సంవా.__తత చే నాశ్యేణ నవృ త్రీ! వరిభార కః కృతో 

పూజయితుం ఆపి నజానాతి = వూజింపనెనను ఎటుంగ డో, సః = వాడు, వూజూ 

విశేషం అపీ = (ఇతరులు కావించ్చు సత్కా రాతి శయమును, జానాతి = ఎటు! 

గునా € _ శకాకవుచే (ప్రశ్న, _- నెటు నే ఎజుంగండు _ అనుట, 

విదూ__ఉచితం త తభవతో మగధరాజస్య అపరావ్హాకాలే భవన్త మ్మ్యగతః 

కృత్యా సువ్చూజ్ఞన దర్శనమ్, సత్కాారోహ్ నామ సత్కా శేణ (పతీన్లః (పీతీనా 

'త్పాదయతీ, తరు త్రీష్టతు తావత్ ఛవాకా, 

రాజా___భాధథ్గము _ (పథనుః కల్పః, (ఆర్లాయ 

గుణానాం వా విశాలానాం సఠ్క్మా_రాణాంచ నిత్యశః 

కరారః నులభా లోకే విజ్ఞాతార స్తు దుర్గ భాః ౧౦, 

లోశాన మంచివానికి ఆస్తి (వంటిది ఏదనగా సత్కారము _ ఇతరుల 

శాదరించుట, వట్టి డబ్బు, ఆదృష్టవళాన నేడు ఉండును అద్భృష్టవకాన చేప 

పోన్రను _ ఎంతేయు అస్థిరము, ఎవడు ఇతరుల ఆదరింప నటు డో, వానికి 

తన్ను ౦గార్చి యితరులయు అట్టి యాదరింప్రలో అవికయ మన నెట్లిదో తక్కు_వ 

యన చెట్టిదో ఎబుకయా 

తతః లేన ఆశ్యేణ ++. = అంతట ఆయయ్య చేక, సవృ త్తి ది = (బదుక 

'తెరువుతోకూడ _ అనగా జీతము ఇచ్చి, పరిచారకండను (= సేవకండను) చేయ! 
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ఒన్మి, చారి తావ సేపే. చ తస్ఫి న్టూ న్ల్యూతోోవజీ వ్వసి నంనృ తః, 

తతో భాగభేయ వివవుతయా దళసువర్హం ద్యూతే హాోరితమ్. 

(తదో తేణ అజ్జేణ శవిత్తీ పలిచాలశే కిదో హా, వాలితావ జే శే 
అ తస్పిం జూదోవజీవి & హ్ శంవుతో, తదో భాఅభేఅ విశముదాఏ 

దశ భువళ్లుఅం జూజే హాలిదమ్, ] డె 

మాథు.__ఉత్స్పాదితో ఒస్టి, ముపీ.తో 2..స్ఫ [కచ్చా 

దిదో మి, ముసిదో మి]: 

నంవా__వతౌ తౌ నభికద్యూతకరా మూ మనునంధ తః, 
సాం పతం (శు తారా (వమాణమ్, (వే "డే శహిలఅ జూదిఅలా 

మం అణుశంధలఅ స్మి, శంవదం శుణిఅ అజ్జఅ వమాణమ్, ] 

వనన్న..._మదనిక్కే వానపాదవ వినంస్టులతయా వథీణ 

ఇత స్తతో ౬.ప్యాహిజ్డ నై, చేట్కి త ద్దచ్చ,. వత యా? నఖిక 

బడితిని, ఆయన (చాకిత అవశేపే ధన మెల్ల పోయి శీలము మొత మే 

మిగిలినవా(6డు కాగా, ఆ న్ఫ తి పోయినది, ద్యూత ఉపజిీనీ అన్నీ సంవృ త్రః = 

జూదమును ఆ క్రేయించినవా(డ "నైతిని, తతః ఫాగ "భధయ .., = అంతట. అదృష్టము 

'పతికూలించినది కాయగా పది నువర్శములు జాదాన నోంగొట్టుకొంటిని _ ఓ డితిని, 

అట్లు జూదానికి ఆప్టుపడిీతిని, 

ఈ తాదికః అన్నీ + = నాళన మెపోయితిని, (మోసపోయితిని =) డబ్బు 

పోంగొట్టుకొన్నవాండ చెతిని, వీరుగో ఆనఖివండు జూద గాండును, నన్ను వెదవ 

చున్నారు. (ఇది నాకథ యంతయు సాంప్రతం (శుత్వా *4* = దీనిని విని 

ఆక్కయే ఏమి వేయండగుసో అది చేయం అదు, 

వాసపాదపస్య ,*. కాపురము చో మైనచెట్టు చారుద త్త య్య యొక్క, కదలి 

పోయి యొగుడుడిగుడై నిలుకడ లేమి చేశ పతులు ఇటు నటు తిరిగి అల్లాడును, (అరే 

ఇతెండును అనుట) తథ్ గచ్చ, = మటీ పొమ్ము, ఈ సబ్గికద్యూకక గులక, 

ఈయయ్య యే ఇచ్చు చున్నా౭ డని ఈనాచేతీ మురుగును నీవు ఇమ్ము, 
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ద్యూతేకర యోః, అయ మార్య ఏవ (వతిపాదయతీతి, ఇదం హాస్తా 

భరణం త్వం దేహీ, [ మదణివఏ, చానపాదవ వినంతులడావ వక్షిణో 

బ్రదో తదో వి అహిణ్ణ స్తి. హాష్టె, "తా గచ్చ, వదాణం నహి 

అజూదిఅరాణమ్ అఅం అజ్ఞో జ్లేవ వడివాదే త్తి, ఇమం హా 

భరణఅం తుమం చేహీ ] 

(ఇతి హస్తా తృటక మపాకృష్యు చేట్యాః దప్రయచ్చకి 

చేటీ.._( గృహీత్వా) య దా ర్యాజ్ఞావయతి, [జం ఆఅజ్జర 

ఆణ వేది ] (ఇతి నిప్మా_)న్హా 

మాధు.__ఉత్పాదితో ౭_స్ట్రి మువీ తో ఒస్టి, ( ఉచ్చా 

దివో హి, ముసివో హ్స్. 

చేటీ__యక్షై తా వూర్థ్వం (వే తే, దీర్భం నిశ్వనతేః, 

అభిలవత శ్చ ద్యార నిహితలోచ నౌ, తధా తర్క-యామి, ఏతౌ 

త నభిక ద్యూతే క రా భవివ్యుత ః, ( ఉవగమ్యా ) ఆర్య, వన్దే, [ జధా 

వచే ఉద్ధం చేక్ట ని, దీహం ణీననన్మి, అహిలహాన్సి అ దుఆరణిహి 

దలోఅణా, తథా తక్కేమి, వచే చే నహిఅజూదిఅరా వహూవిస్పన్తి, 

అజ్ఞ, వన్హామి ]. 

మాథు__సుఖం తవ భవతు, [సుహం తువ హోదు |]. 

చేటీ__ఆర్య, కతరో యువయోః సభికః, (అజ్ఞ, కదమో 

తువ్షూణం నహిఓ ] 

యథా ఏతే ఊర షం += వెట్టు వీరు పెకి చూచుచున్నారో, నిటూర్తుతో, 
థి య చ లు a 

చింత పడుదురో ఆసతో వాకిటిమోంద నే కన్ను ఉంచి యున్నారో (తథా = 

అట్టు = దానిం బట్టి, ఊహింతును, వీరే వారు, ఆ సఖికండును జూదగాండును, 

అగుదురు, ,., నీవ నుఖము కలుగును గాక, ఎవరు మిలో సఖివండు ? 
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మాధథు... 

శ్లో, కన్య త్వం తనుముభ్యే అధశేణ రతదష్టదుర్వినీ లేన 

జల్పసి మనోహరవచన మాలోకయ స్తీ కటాత్నేణ. ౧౬ 

[కన్స తుభుం తణుమజ్షై అహాెరేణ రదదట్టు దువ్విణీ దేణ 

జమ్నసి మణోపహాలవ ఆణం అలోఅన్స్న్ గడాన్హణ | . 

నాస్తి మమ విభవః, అన్యత్ర వజ, [ణల్టి మమ విహువో అల్జత్త 

వ్యజ ] 

చేటి___య దీదృశాని నను మన్త్హ్రయసి, తదా న భవసి 

ద్య్యూతకరః, అస్సి క్రో 2వ యుప్మూకం భఛారకః? | జఇ ఈదిసాఇం 

ణం మన్తేసి, తా ణహోసి జూదిఅరో, అరి క్రో వి తుహ్మణం 

ఛారఓ ] 

నూ. 

నో, ౧౬. తనునుభ్యే = ఓ కృళోదరీ _ సన్నని నడుముడానా, (ఒయ్యార 

ముగా నడుము జవ్వాడించుచు _ అనుట) రత దప్ప, దువిజానీ లేన = రత మందు 

గాటుపడియు ఇంకను పొగరు అడంగని అథధరముతో, కటాకేణ ఆలోకయ న్లీ = 

కడకంట జూచుచు, (ఇట్టు) డెందమును (ముచ్చిలించు పలుకుం బలుకు చున్నా వే, 

కస్య త్వం = ఎవ్వరిదానవే నీవు శ 

జవ్వాడు నీనడుము, సురతాన గాటుపడియు ఇంకను గాట్లుకోరు నీ! క్రీపెదవి, 

జ వ! | నీకడకంటి చూసు నీ (ముద్దు) పలుకు చి త్రము (ముచ్చిలుచున్నవి ! ఎవరిదానవు నీవుకి 

నాన్టీమే 4, = చాకో సంపద లేదు మ 'జెవనియొద్ద కేని పొమ్ము, యర్ 

ఈద్భశాని ..= = నీవు దేన (= ఎందు చేతు ఇట్లిని - నాక విభవములేదు ఇత్యాది ... 

పలునచున్నావో _ తదా = అప్పుడు (= అందుచేత జ్ర) నీవు ద్యూశేకరుండవు 

శావులే _ తప్పక అగుదువు (టక్కరివి అని కనుగొంటిని . అనుట, అ స్తీకో2_సీ 

..=మోకు బాకీ పడినవాం డెవండేని యున్నాండాశి ఉఊన్నాండు _ పది నువర్గ 
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—_ 0 
మాగధు...అ సి, దశసువర్లం భారయతి? కిం తన్య, (అర్లీ, 

దశ సువర్లం చాలేది, కిం తన్స? ] 

చేటి__తన్య కారకా చా క్వ్యేదం పహాస్తాభర ణం (వతిపాదయతి, 

నహి నహీ, న వవ [వతిపాదయతి, (తన్న కారణాదో అజ్జ్ఞఆ ఇమం 

హాన్రాభర ణం వడివా చేది, ణఅహీ ణహీ, సో జవ వడివాదేది. ] 

మాధథు...( నహార్ష౦ గృహీత్వా ) అరే భణసి తం కుల 

పుత్స మ్... “భూత నృవ గణ్జః, ఆగచ్చ, పున ర్ల్యూతం రమస్య' 

[అలే భణేశి తం కులపుతమ్, - “భూదం తున గచ, ఆఅచ్చ, 

పుణో జూదం రమఅ ” ] (ఇకి నిప్కా- సా 
చేటీ___(వన్నన్తసేనా మువసృత్య) అన్యే, వరితుష్టా గకౌ 

సభిక ద్య్యూతక రా, ( అజ్ఞవ, వడితుట్లా గదా సహీఅజూదిఅరా | 
లు ౬ 

వన న___త దచ+తు, అదం బనుజనః నమాశళంసితు. (కా నళ ద్లచ్చ వ బద్ద ఏ 
గచ్చదు, అజ్ఞ న్ధుఅణో నమస్పనదు కే 

నంవా__ఆే, య చ్యేనం తదియంకలా వరిజనహా స్ప X లొ 

(కియఠతామ్, | అజ్జవ, జల్లి ఎవరం తా ఇఅంకలా వలిఅణహాళ్టేగ దా 

కలిఅదు ] 

(దీచారములు బాకీ పడినాడు, కింతే స్య = ఏమి వానికి త స్యశారణాత్ = 

వానికోసము అక్కయ్య ఈ చేతిమురుగు ఇచ్చుచున్నది. _ కాదు కాదు _ ఆతడే 

ఇచ్చుచున్నాండు, 

అలే _ ఒలే _ భణసీ తంకులప్రుతేస్య -.. = ఆదొడ్డకలమున౦ బుట్రినవా 

నితో చెప్పు. డబ్బు ఎగ వేయమికిని, మరల ఆడ నుతావాము గొల్పుటకును 

ఈ|పళంస _ భూతఃతవ(గణః = నీ [పమౌణము నెజువేరీనరి, రమ్ము, మరల 

జూదము. ఆడుము, అని, _పరితుష్టా = మిక్కిలి తృప్తి పిపడినవారె _ బాకీ! 

మించిన సొమ్ము దొరవట చే, తత్ గచ్చతు .. * = మలి అధ్య (డు పోవును 

గాక, చుట్టాలు (ఊజడిల్లుదురు గాక, య యట్యేవం 2 = అస్టేని, ఆకా; 
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వస న్మ-_కర్య, యస్యశకారణా దియం కొలా శిక్ష లే, స 

వవ ఆశ్యణ కు శూపీతపూర(ః, శు భూవీ.తవ్యః. అజ్ఞ, జన 

కారణాదో ఇఅం కలా నికీ అది, సో జవ అజ్జెణ సుస్ఫూసిద పువ్యో 

సుస్సూసిదవో ్య ] i 

నంవా.____( న్యగతమ్ ) ఆర్యయా సిపుణః (వ త్యాధదిష్టో 2_స్ట్రీ, 

కథం (వత్యువకరి పే. ి ((వకాశమ్ , ఆశే, అహా మేతేన 

ద్యూతక రావమా నేన శాక్య శ మణకొ భవిష్యామి. త త్సంవాహకో 

ద్య్యూకక రః శాక్య శ మణక ః నంవృ త్త ఇతి న్శృర్హవ్యా న్యార్య యెతా 

న్యత రాణి, [ అజఆవఏ ణిజణం వచ్చాదిట్టో హి! కథం వచ్చువ 

క లిళ్ళమ్ 1 ( (వకాశమ్ ) అజ్ఞ, అహం ఏదిణా జూదిఅలావమాజేణ 

నక్క_శమణ కీ హువిశ్ళమ్, తా శంవాహాశే జూదిఅలే శక్కు-శ మణశే 

కంవు త్తే త్రి శుమలిదవ్యా అజ్జకన వచే అక్థలు | 

టి ఇ భల "వీ ల ను 
వనన్వ---5కర్య, అలం సాహా సేన, [ అద్ద, అలం నాహాసెణ | 

ఈనాకళ _ సంవాహనవిద్య _ నీ పరిజనమునకు నాచే శీసికాంపుము, (అట్లు 

(పత్యు పకారముం గొనుము _ అనుట, యస్య కారణాత్. ... = ఎవనిక్రోసము ఈకళ 

చవ౯ాబడవలయునో అరఠCలడే అర్యుని చే మునుఫు కుశూషింప బడి నాండు, 

(వెండియు). శుకూపింపయబుడదగును, వద్దు, ఆపని (= శేపుకలాట). అర్యయా 

నిప్రణం ==, వద్దు కూడదని అక్కే “నీర్పమోణ జవాబు వెప్పంబడితిని. _ 

తన కేమియు ఇందులకు (పత్యుపకారమునలదు అని నుకమారముగా చెప్పినది 

కథం |ప్రత్యుపకరిష్యే _ ఎట్టు (పత్యుపశారము చేయగలను? (తోంపలేదే _ సరి 

ఆశ్యే అహం ఏ లేన ... = అక్కా, నేను ఈజూదశారులు శావించిన పరాభవము 

చేత, విరాగముం బొందినాను ౬ (ఇంక) శాక్య కమణక। భవిష్యామి = బౌద్ధ పరి 

(వాజన(డ నయ్యెదను, తత్ సంవావాకః =... = శావున సంవావాకండు 

ద్య్యూతీక రుండు (ఐ, ఇాక్య ళమణనండు ఐనాండు _ అను నీయటేరములు . వివర 

ముగా ఈమౌటలఅవరున _ అక్క. చేత జ్ఞ ప్రియం దుంచుకోనం బడవలయుము 

ఆర్య ఆలం ... = అయ్య, సావాసము చేయథ _ వలదు సావాసము ౪ = నిశ్ళ 

యము చేపీకొనంబడినది, 
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సంవా._.ఆశ్యే, కృతో నిశ్చయః, [ అజవ, కే ణిచ్చవఏ క్షే! 

(ఇతి వర్షిక మ్య) 

శ్లో, ద్యూతే న త తతం మమ య ద్విహా స్తం జనస్య సర్వస్య 

ఇదానీం (వకటశీక్షో నరేన్ష ఏమా గ్లేణ విహారిష్యామి. ౧౯ 

[ జూదేణ తం కదం మే జం ఏహాళ్టం జణశ్ళ శవ్యళ్ళ 

ఏణపహీాం పాఅడకీో ణలిన్షమ గ్లేణ విహలిశ్ళమ్ ] 

(నేవశ్యే కలకలః) 

నంవా.____( ఆక క్ష) అరే, కిం స్విదమ్, (ఆకాశే) కిం 

భణత __ “ఏవ ఖలు వనన్ననసేనాయాః ఖు్రమోడకో నామ దుష్ట 

న్లో, ౧౭. యత్ = వీది, సవకాస్య జనస్య = ఎల్ల జనులక (వలన 

అనుట్క డబ్బు శండుటవ వచ్చిన సభివండో వాని మానినియో అని, (పాం ఖీయ లే= 
భయపడునో _ ఎల్ల జనులకు భయపడుటయో, పో వివా _సం(= జేతులు పోయి 

నట్లు) ఎల్లి జనులకును శి కేమియో, = ఏమియుం దోంపమియో, తత్ = అది, 

వివా స్తవ్యావలౌ సమా” _ అమరము, ద్యూతేన మమ కృతం = జూదముచే 

నాన్ _ అభయపడుట _ ఆశ క్రిలేమి = కలిగింపంబడినది, (ఆందుల క్రై ఇన్నాళ్ళును 

తలవాల్నుకొని _ అధీరముగా _ తీరుగుచుంటిని) ఇదానీం = ఇపుడు (పకట 

లీపు. కః = ఏల్ల రక ఆగపడు తలగల వాండ నె _ తల యొత్తుకొని, నశేన్తమా గే౯ణ= 

రాజమౌార్హమున ఎ పెద్దరస్తాలో, వివారిస్యామి _ వోయి గా _ విహారముగా _ సంచరిం 

వైెదను, 

కాదమునేత నాక ఎల్లజనులవలన డబ్బుతండుటక వచ్చినవారో ఆని 
భయమును (చేకులే పోయినట్లు) శ క్తిలేమియు (= ఏమియుం దోంపమియా) 
క లిగియుండినది, ఇప్పుడు, అది తీటీపోయినది, ఇంకను భయము శాని శ క్తీలేమి 
కాని నా కెక్క_డిది* తల ఎత్తుకొని రాజమొౌగజామున అందజేయెదుట వివోర 
ముగా నంచరిం ఎదను, 

“సేపళ్య = తెరవెనుక _ కలకలః _ అలబలమ్ము గుంఫున పుట్టిన (మోత, 

అరె కిం న్నిదమ్? ఆళాశే = మింట, కిం భణత = ఏమనుచున్నారు +” 
ఇత్యాది మరల ఆఫోళాప కేపకము ఆకాశ భాపషితము, ఏవ ఖలు ,4* = ఇదిగో 
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హస్సీ విచరలి” బ్రతి. అహో, ఆ ర్యాయా గన్ధగ జం (వేషీస్యే 

గత్వా, అధవా, కిం మ మె తెన? యధా న్యవసిలే మనుస్రాన్యామ్, 

(అలే, కిం స్రాదమ్, ( ఆకాశే) కిం భణాధ, - ఏశే క్ట వశ న్మశేణ 

ఆఏ ఖుట్జ మోడశే కాము దుట్టహాత్తీ విఅలేది” కి, అజేళో, అజ్జఆపీ 

౫న్థగఅం పక్థ్రిశ్ళం దుఆ, అహావా, కిం మమ ఎదిణా? జభా వవళిదం 

అణుచిట్టిశ్ళమ్ ] 

(తతః (వవిశతి అవటీకేచేణ (వహృష్టో 

వికటోజ్జ్యల వేషో కర్షపూరకః ) 

క ర్భపూరక ః___కుత కు (కార్యా! [కహిం కాం అజ్జఅ ! ] 

చేటీ__దుగ్శనువ్యు, కింత ఉద్వేగ కారణమ్. యద|గతో 

౬వస్థితా మార్యాం న (శతు సే, [ దుమ్మణుస్స, కిం లే ఉవ్యేల 

కాలణమ్, జం అగ్గదో వటేదం అకు ణ పక్టసి. 

కర్ణ__( దృష్ట్వా) ఆర్యే, వన్దే. [అజ్జఏ, వగ్దామి). 
ఎటు చా వాతా. 

వసంత నేనయొక్క_ ఖుంటమోటకనును (కంబమును విజటుచునది ఆను) పేరుగల 

పోకిరి యేనుంగు తిరుగుచున్నది _ అనియా, అహో _ సంతోషము, అక్కయ్య 

మద ప్రుశేను(గును చూతును, పోయి _ (ఆథవా =) ఎందుకు లే నాక దానితో 

ఏమి? చేను చేయం బూనుకొన్న దానినే _ (శ్రమణవండ నగుట నే అనుష్టి౦ చెదను, 

లేతః [పవిళతి ... = అంతట (ప వేశించు చున్నా(ండు, సంభాంతుండై _ తొందర 

లొందరగ్యా అపటీ శే పేణ _ తెరపట్లకయే, పట్లరాని సంతోషముగఅవాండై _ 

వికటము గా (= మిక్కిలి తళతళ 'ఫశాళించు. వేషము - కట్టు తొడుగు _ కేల 

వాడె కణకాపూరకుడు _ ఆ పేరుగల వసంత సేన పరివారపండు. వసంత సేన 

పరివారకు6ంకును అట్టి యజ (ల వేషుండగును. కత 44 = ఎక్కు_డ ఎక్కడ 
జ్ర 

ఆక్క! దుర్శనుష్యు! ... =పాడు మానినీ ఏమిరా నీక (ఈ) సంభ 
మముసనక _ కలవరమునక _ కారణము? యశ్ ఆ(గతో౭వస్థి తాం = ఏల 

ఆడి గద ననంగా _ ఎదురుగానున్న అక్కనే చూడకన్నావు! 4. = సంతోషము 

MR — 21 
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వనన్మక ర్షపూరక, _వరితుష్టముఖో లత్యుసే, త త్కిం 
2 జి జ అర్య 9 స్యిదమ్?! | కర్షపూరఅ, వరితుట్టముహో లకి అసి, తా కి బేదమ్!] 

కర్గ_( నవిన్మయమ్ ) ఆర్య, వజ్ళి తాసి య యాద్య కర్ణ 

పూరక న్య వరాక మో న దృష్టః, [ అజ్జఎ, వజ్చిడాసి, జూప అజ 

కల్ణాకోర అన్న వరక్క-మో ణ దిట్టో. ] 

వనన్న-__క ర్తృపూరక, కిమ్ కిమ్, (కణ్ణకోరఅ, కిం కిమ్ ], 

క ర్గ_...శృణో త్యార్యా, యః న అఆ ర్యాయాః కల్గ మోటకో 

నామ దుష్టహాప్తీ న ఆలాన నృమృాం భజ్లాా మహామాతం 

నంమీభం కుర్వ (సాజమార్ల మవతీర్లః, తతో 

౭. తాన్నరే ఉద్ధుష్థం జనేన, [ సుణాదు అజ్ఞఆ, జో సో అజ్జఆఏ 

ఖుణ్ణ మోడఓ జామ దుట్టహాళ్టీ, సో అలాణత్థమ్భృం భఛజ్జఅ మహ 
మేట్ధిం వావాదిఅ మహాన్సం నంఖోహాం కరనో రాఅమగ్దం ఓదిళ్లో, 
తదో ఏతనరే ఉగుటం జశేణ ] థా “ఖుటె 

శ్లో “అవనయత ఇాలకజనం 
త్వరిత మారోహాత నృత.[పాసాదమ్ 

నిండిన మొగము గలవాండవుగా ఆగపడుచున్నా జే! ఏమిటి ఇది! సవిస్మ 
యమ్ .., = ఆళ్చ్ళర్యముతో _ అక్కా వజ్బ్చీతానీ ... = మోసపోయితివి _ 
పోంగొటుకొంటివి, నీ విప్పుడు సీకణక౯ావూరపని పరా[కమముం జాదడవెతివే! . 

ఏమిటిరా ఏమిటి ? శృణోతు ఆర్యా ... = అక్క_ వినును గాక _ అక్క పోకిరి 
యేను గున్న దే, ఖుంట మోటకము అది కట్టుక ౦బమును విజిచి, (మవోమౌ(త్రం = 
మౌవటి నాయని చంపి, మిక్కిలి గొప్ప కలత కలిగించుచు గరాజమౌాగకా 

మును చొచ్చినది, అతా ననే ఉదుపమ్ .., = అంతలో జనులచే బిగరశా 
ఆటీ @ఖుబు ౧ 

చాటీనట్లు ఆఅివ (బడినది, _ ఏవమున6గా, 

కో ౧౮, చాలకజనం = (దారిలో నున్న శిశువులను _ పీల కాయలను, 
యి 

య 

ఆపనయత = ఆవలికి కొనిపాండు, త్వరితం = త్వర గా వృత. పాసాదం = కొటను 
యm 
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కిం న ఖలు (_పేతుధ్యం 

పురతో దుహ్లో హస్సీ ఇత ఏతి, ౧౮ 
9) 

[ అవ కేథ వాలఅజణం 

తురిదం ఆరుహధ న్రక్ట్ పొసాదమ్ 

కిం ణఅహు పక్ట్రధ 

పురదో దుట్టా హీ ఇదో ఏది, 

అపి చ, [ అవి అ], 

ని, విచలతి నూపురయుగలం 

ఇద్యన్వే చ మేఖలా మణిఖచితాః 

వలయా ళ్చ సున్షరత రా 

ర త్నాజ్కు-ర జూల (వతిబర్ధాః, లగా 

[ వచలఇ తే ఉరజుఅలం 

ఛిజ్ఞన్ని అ మేహాలా మణిక్ర్ర ఇఆ 

వలఆ అ సుస్షరదరా 

ర అణజు ర జాలవడిబద్దా ] > 

మేడలను, ఆరోవాత = ఎవ్క_ండు. కిం న ఖలు పళ్యథ పురతః = ఏమి చూడరా, 

ఎదురుగా క. దుష్టః వాస్హీ ఇత ఏతి = దుండగాల యేనుగు ఇటు వచ్చుచున్నది, 
లు per. 

ఇవి అజుఫు _ చాటింపు _ మూటలు, 

నో ౧౯, నూపురయుగళం _ ఆందెలజత, విచలతి = క దలుచున్నది _ 

భయసం[ భాంత లె పజచు స్ర్రీ*వి శాంబోలు, ిద్య స్తే = తెంపంబడుచున్నవి _ 

మణిఖచి తాః = రత నాలుతా(పిన, మేఖలా? = ముల నూళ్ళు ! రత్నా ... ధాః= 

రతీనం ఫు వెంలకలు _ చిన్నరత్న ములు _ నలయాలలో తాపందగినంతే టివి _ వాని 

మొత్తము తాసినటివి శావున నే _ సునరతీరాః = మిక్కిలి యంద మెనవియు, 
బి లు యి చం 

పున వలయములును _ నురుగులును ! 



తత సేన దుష్టపహాస్తినా కరచరణరదనైః ఫుల్లనలినీ మివ నగరీ 
ముజ్జయినీ మవగాహామానేన నమాసాదితః వరి వాజక ః, తం చ 

వర్శిభష్ట్ర దణ్ణ కుణ్ణికాభాజనం శీకరైః సిక్తా దన్తాన్నరే తీవ్రం 
(వేత్యు పునర ప్యుద్దుష్టం జనేన -* పో, వర్మి వాజకో వ్యాపాద్య శే = 

ఇతి, [ లేదో తేణ దుట్ట హాళ్టిణా కల చలణరదశోహిం పఫ్రల్లణలిణిం 

విఅ ఇఅ3ం ఉజ్జయిణిం అవగాహమా కోణ నమాసాదినో పరివ్యాజపీ, 

తచ్చ వరిబ్బట్ల్ట దణ్ణ కుజ్ణఆ భాఅణం సీఅరేహిం సిఖ్చఆ దన్నన్నరే క్లీ 

తృం పేక్టిఅ వుణో వి ఉగ్భుట్టం జజేణ, - “హో, వరి వ్యాజఓ వావాదీ 

అది” తి, 

వనన్న---( సనం భమమ్ ) అహో (వమాదః అహో 

(వమాదః. | అహో వమాదో, అహో వమాదో |. 

క ర్ష___అలం సం|భ మేళ, శృణోతు "తౌవ దార్యా. తతో 

సీచ్చిన్న ఏినంష్టులకృజ్ఞ్ధలాక లావ ముద్భహా నం దనా నృరవరిగృహీతం 

కాళ్ళవి, మొలని, చేతులవి _ అంచెలు నూళ్ళు మురుగులు _ ఆదరి కదలి తెగి 

విజీగి పోవుచున్నవి _ సంభమమున, వెలువలవి శాంబోలు, వారు భయముచే 

అట్లు ఉరవడించుచున్నారు _ ఏను6ంగుం ఆజోచి. 

తతః తేన దుష్టవాస్తినా ... = అంతట యాదుండగపు శేనుంగు చేత , 

తొండముతోను పౌదొలతోను దంతాలతోను, పూచిన  తామరకొలనిలోనుం 

బో లె, ఉజ్జయినీ నగ రమున మునింగి కలంచుచుంబో శె పోశ్ర్చచున్నదాని చేత పట్టు 

కొనంయబడినాండు, ఒక సన్నా న్్? వానిని, చేతీకట్ల యు కమండలుపూక్రయు జాలీ 

పడిపోయినవానిని తుంపురులతో తడిపి. (ఎత్తి) దంతాలనడును వేసికొనంబడిన 
వానిని చూచి మరలను ఉర్ఫ్ఫి'పీింపయబడినది జనుల చేత _ అయ్యో, పర్మి వాజక(డు 

చంపంబడు చున్నాడు అని, ససంభమమ్ = తొటుపాటుతో _ అయో (ప్రమా 

దము (= ఆపాయము) ! మాను తొట్రుపాటు _ వినునుగాక అక్కయ్య _ తతో 

విచ్చిన్న .., = ఆంతట తెగి చిక్కు_ వడి ఆడుచున్న గొలుసుపేటలను మోచుచున్న 

దియు దంశాౌలనడుమం గొన(బడిన పరి వాజకని మోచుచున్నదియు నగు దాని 
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వరి వాజక ముద్యహానృం తం (పైత్య కర్లపూర కేణ మయా, నహి 

న హొ, ఆర్య యా అన్న పిళ్ణాపు సేన దాశచేన, వామచర కోన దూత 

లేఖకం ఉద ద్ద ్రహ్యోన్ధ ఎ్రహ్యు త్వరిత  మావగాల్ లౌహదళ్ణాం గృహే త్వా 

ఆకారితః న న దుష్టహాస్తీ, 

| అలం నంభమేణ, సుణాదు దావ అజ్జఆ. తవో విచ్చిళ్లి 

వినంఠుల సిజ్ఞలాక లావఅం ఉవ్యహాన్తం దన్తన్నరవరిగ్గ హిదం వరివ్యా 

జఅం ఉనహాన్నం తం వెక్ట్ళి అ కల హకారఏణ మఏ, ణహిణ హి, 

లు 

ఉద్ధుసిఅ తురిదం ఆవగాదో లోహదణ్ణం గేశ్తాఆ ఆఆరిచదో సో 

దుట హాత్తీ ], 
ల యి 

ఆజ ఆఏ అన్న విణ ఉ స్టేణ దాసేణు వామచలశోణ జూద లేక్టఅం 

అజా 
వనన్వ్న---తత చ [తేదో తదో ]. 

జాచి, కణకావూరక డనెన నాచేత, శాదు కాదు, ఆక్కు_య్య యన్న పుముద్దలం 

బలినీన దాసుని చేత, ఎడమకాలితో _ చాసేన వామచర కేన ద్యూత లేఖకం (మాధు 
రునే ఉద ద్భప్యోద్ద SEIS త్వరితం ఆపణార్ ... = (పాకృతము _ ర్ స్టనీ ఆ 

ఉస్హని ఆ _ 'అని ఒక పారము, ఉద ద్భప్యోద్ద క్యు ఎడను కాలితో అనలా ఆంత 
యవలీలగా జగాద పు లెక్కు_గానిని _ దారిలో అడ్డముగా నున్న వానిని, అవలికి నెట్టి 
నెట్టి, నలిపి అర6గదీిసీ ఉగ్పసీ ౨ అను ప్రాకృతేమునన భాయ ఉద్ద్భ్భష్య అనియు 

కావచ్చును, 6 ఉద్లుప్యు ” గ అచ అనియు కావచ్చును, “అఅచి” యన్నదానికి 

వాందేమెనాండో. బదులుపలికి నాడో, తొలగినా(డో _ అది యిందులేదు, తనకు 

సాయపడను కేక జేనీనా(డు అనుటన తాను వెప్పుకొనుచున్న తేన బలాధిక్యమునకు 
ఆది అసంగత మగును, వాండు దారిలో అడ్డము గా నున్న వానిని ఎడమపాదము 

తో చ్సే ఎత్తి అవలికి చెట్టుచు _ అనుట (శేయము _ “ఉధ్భృప్య' అనుట వే, వేం, 
వారి వే అనుగ్భహీత ము. త్వరితం + = వడివడిగా అంగడి నుండి (లావు యినుప 

కట్రను _ గుదియను _ ఎత్తుకొని అదుష్ట్రగ జము ఆదళ్ళ్చి అజచీ *' రా ఇటురా” అని 

యసంబడినరి, 
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ర్ రా 
ర్ం 

న్లో, ఆహాత్య నరోవం తం హాస్పినం విన్ధ వై. లకిఖరాభమ్ 

మోచితో మయా న దనాన్న రసంస్థితః పరి వాజకః, ౨౦ 

[ ఆహాణిడాణ నరోనం తం పహాళ్టిం వ్ లసిపారాభమ్ 

మోఅవిఓ మవ సో దన్న నరనంఠిఓ సరివ్యాజఓ | 

వసన్మ__సుష్టు త్యయా కృతమ్. తత స్మృతః, || సుట్టు దే 

కదమ్, తదో తడో ]. 

కర్ణ__తత ఆశే, “సాధు శే కర్షపూరక, సాధు” ఇల్యే 
తావాన్నాత్రం భణన్ని, విమమభ రా కాన్హా ఇవ నౌః, వకతేః వర్యస్తా 

సక లోజ్జయి న్యాసీత్ , తత ఆశే, వశేన ళూన్యా న్యాభరణస్థా 

నాని వరామృశ్య ఊర్ల (౦ (కోత్య దీర్ధం నిశ్వ స్యాయం (పావారకో 

మ మోపరి ఖీవ్వః, 

వ్ల, ౨౦. విను --. = భం = వింజపుకొండ కొమ్ముంబోని, తం వా న్తీనం = 
ధి 

ఆ యేనుంగును, సకోపం=కోపముతో (బుసకొటుచు ఘీశరించుచు) ఉన్నదానిని, 
లు 

ఆవాత్య = కొటి, మయా = నాచేత, సః దనా నరసంసీతః॥ = దంతాలనడుమ నున్న, 
లు వాటి ౨ థి 

అ, పరి_వాజకః = సన్నా ననీ - (కోమణకు (డు, మో-చికః = విడిపింప (బడి నాయడు, 

ఆగుడియంగొని శేను వింజపుంగొమ్ముంబోని ఆ యేనుయగును, కోపముతో 

బుసకిెొటు చున్న దానిని కొటి ఆసన్నా్యసీని దాని దంతాల'సందున ఉన్న వానిని 
లు లు 

విడిపించితిని. 

సుష =.= టేవ్గా వేనీతివి! తబాళాక త వాజాత, తతః ఆశ్యే .+=అఆంరఠట 

అక్కా, బళిరా కణల౯ వారక, బళిరా_అఆని మొతము పలుకుచు ఢూజ్ఞయిని ఆంతే యు? 

మోయరానంతే బరువు ఒకతేట్టు ేర్వయిడిన యోడవలె, అటు ఒరిగి _ ఒడ్డగిల్సి _ 

నక్లై నది - ఉజ్జయిని జనులందణు మొ త్తముగా ఆ యేను(గును నన్ను సన్నానీనిం 
ey 

(| 
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[ తదో అజ్జవ “నాహు రే కల్టడటోరఅ, సాహు” త్రి ఎత్తి 

అ మేత్తం భణనీ, వినమభరక్క-నా విఅణావా ఎక్కదో వల్ద ఫ్రై 

సఅలా ఉజ్జయిణే ఆని. తదో అజ్జవ, ఎక్కేణ సుళ్జా*ఇం ఆహారోణ 

ట్లాగాల్షం పరాముసిఅ ఉద్ధం చేక్టిల దీహూం ణినసిఅ అఅం పావార ఓ 

మమ ఉవరి శ్ర] 

వనన్నం--శ రపూరక, జానిహి* తావ క్కి. మేవ జాతీకుసుము 

వాసితః (పావారకో న వేతి, [కణ్ణడారల, జూణీహి దావ కిం 

వసో జూదికుసుమ వాసిదో పావారఓ ణ వేత్తి). 

అల జ ఆలస కర్ణ___ఆ ర్వ, మదగ నేన సుష్ట తం గన్గం న జ్జాగామి, 

[ అజ్జవ, మదగనేణ సుటు తం గనం ణ జాణామి ] 
జ్ర థి లు థు 

వనన్న__-నా మాపి తావ త్పె)క్షున్య, ( కామం వీ. దావ 

మేక |. ఫ్ 
కర్త_-ఇవం నా, నూ రవ వాచయతు. [ఇమం ణామం. 

అజ్ఞలఆ ఎవ్వ వావదు ] (ఇతి [పావారక మువనయతి, 

వన_న్న-_..అఆర్యచారుద తృన్య, [ అజ్జ్ఞణారుదత్తన్స కి 

(ఏతి వాచయిత్యా నన్నృహం గృహీత్వా | పావృణోతి, 

జూచుటకు ఆతట్టువ గుంపులువడి మూ(గీరి, అంతట, అక్కా. _ ఒళాయన, (తన 

నగలు పెట్టుకొను చోట్లు _ చేతులు బుజాలు మెడ మొదలెనవి, తడవుకొని, అవి 

శూన్యము గా నున్నందులక మిన్ను చూచి నిట్టూచి౯ + ఈయు గ్రరీయము నామాంద 

చేసినాడు, కర్ణపూరక జూనీపాతావత్ ... = కణ౯కావూరక, ఎఆఅంంగుదువా ఆది 

జూడాల వాసన గుప్పేన య త్తరీయ మవునో శాదో అని? ఆశ్యే, మద౫ స్టేన ల డె 

అక్క (ఆ) యేనుగు మదఫువాసనచే, చక్కంంగా ఆవాసనను పనీపట్ట నెతిని, 

నామౌపి ... = “పీరెనను చూడుము, ఇదిగో “పీరు అక్కయ చదువును గాక _ 

(నాక అక్షరాలు తెలియవ్రు ఆర్యచారుద తస్య ,.. = చారుద త్రయ్యడి, _ అని 
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చేటీ_క ర్లపూరక, శోభత ఆర్యాయాః [పావారకః, [కర్ణ 

యారఅ, సోపహాది అజ్జఆవ పావార ఓ ] 

కెర్గ-_ఆం, నోభత ఆ ర్యాయాః (పావారక :, (అ, పోహాదీ 

అజ్ఞఆఏ పావార ఓ ] 

వసన్మ__కర్ణపూర, ఇదం తే పారితోవి.కమ్. | కల్ణడారల, 
ఇదం చే పారతోసిఅమ్ |. ( ఇత్వాభ రణం (వయచ్చలి, 

కర శిర సా గృహీత్వా (వణమ్య చ) సాంవతీం సుష్టు 

శోథ త ఆ ర్యాయాః (పొవారక్ £, [ సంవదం సుట్టు సోజూది అజ్జతిఏ 

పావారటు ] 

ణ 

కర వలే ,దెవ మారే (వవృత్తో గన్తుం కీహమ్, 

7 
లా 

వనన్ల___చేటి, ఉవరితన మలిన్షక మూరు హ్యార్యచారు 

దత్తం వ శ్వామః, ( హాస్టా, డఆవరిదణం అలినఅం ఆరుపాఅ అజ్ఞ 

పారుదతం చ em ] 

- భఖ” ఆ 

చదివి తమకముతోకె కొని తాను తన్ను కప్పుకొనును, కర పూరక, శోఛలే. 
దా ౯ 

అర్యాయాః ,..=అక్కు_క ఉఊ తృ్తరీయము ఆందముగా ఆండలేదా* ఆవును అక్కక 

ఈ ర్రేర్రీయము అందము గాకూన్నది, కణజపూరక, ఇదంతే ...=ఇంద నీకు ఇనాము, 

అని ఆభరణము ఒసంగుచున్నది తలతో (౫హించి, నమస్కలించి;, ఇప్పుడ 
బలె ఒప్పియున్నది, అక్కప ఉ తరీయము, కరపూరక, ఏతస్యాం వేలాయాః 

ఇట ra 

*** = ఎక్కడరా ఈ వేళలో యిప్పుడు చారుద క్లయ్య + ఏతే నవ = 
శీ ర 

మౌర్షాన నే ఇంటికి పో(దొడంగి నాయడు, చేటి, (రాజే), ఉపరితనం _.. = ఎక్కి 
మిధైెమోంది తీలవాకిటి పెగది (ముంగిలి _ మొగ సాల్భనుండి అయ్యూ గారిని చూకేమ, 
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[9 నిప్కా-)న్తాః న ర్వే ] 

ఇతి ద్యూతకరస౦వాహ హకో నామ 

ద్వితీయో ఒజ్కః 

tia ari ere eR లా 

నిసూ_9 నాఃస వేళా _ అంశాంతేమున 'సర్వపా త్ర నిష్క్రమణమాం జెప్ప 

వలసీనదని కొ . అనినద యును 

తొలియంకను కడపట వసంత సేనయింటి వాకిట ఆవ న్నె లలో అట్లు చారు 

ద త్రివసంత సేనలు సానురాగదృ్భహ్హలతో ఒండొరుల వీడొ_నిరి గదా, వసంత 

చేసన ఆర్యాతి ని దపట్లని విరాళి కలిగియుండును. [చారుదత్తుని కిని కలిగిన దని ఆతడు 

చెప్పంగలండు _ VY. 87 _ “సద్నాపదోపో మమయాతి జాగతః, సదాచ మే నిళ్ళ 

సతో గతా నిశా ... ’ అని] చారుదత్తుండు.  తిన్గతుప్రణయః ? అని ఈవూట 

ఇక్కడ నుండుము అన్నను _ (చారుద త్తుని యీవాక్యమున కు ఇది ఖెవమని 

వసంతి సేనయే వ్యాఖ్యానించినది, శాదేని మజేదేని భావ్యపదర్శన వాక్య ముండి, 

(గంథ పాతమాయెనా*ి 1 “., నయుక్త మద్యేద్భ శేన ఇహాగతయా మయా 

(పతీవ స్తుమ్. అన్నందులవ అంతక వచ్చినాండని సంతే సించినను [చతుతో 

మథురో2_ య ముప న్యాసః] ఉండక, ఊపాయమని యెంచి, నగయిల్ల డ పెట్టి 

వచ్చితిని గదా. అతనికి నామీద గట్రివల "పే కలిగింపం గలిగితిని, కాని యింక 

చుయె త్తు, ఏమి, యెట్లు అని తలపోయు చు, ఆ చారుదగత్తుని యందము చే భావించు 

కొనుచు, ఒక్కు_ టే తన్మయము గా పర ధ్యానము గా నిదురించి అెట్లమేల్యా_౦ చినది, 

నాడు పొడైెప్క_చున్నను నిత్వే స్నాన డేవతాఫూజలనను తనకు డీపిక లేదు, 

అప్పటికి మానుకొన్నది. ఆ పరధ్యానమున్య మైనుజిపున, "ేటి తనతో ఏమియుం 

బలుకకున్నను “తర్వాత తర్వాత” అని, తన విరాళితో డానికి తెలిసి పోయినది. 
ఆంతేట ఆయన పేరు పేట అంతయు దానిచే నొకసారీ వెప్పించుకొన్నది. ఫనము 

నక కాదే గుణమునకును రమించుటకును నీను కామించుట, మిరు నవ్వుదు 

శేఘమో; ఆయన నురల ఇక్కడికి వచ్చుటో “నేను అక్కడికి పోవుటో జరుగనీ 

అని తాను నగను ఇల్లడ సెట్లివచ్చినట్లు దానితో తఅపోనీకొన్నది, 

ఇంతలో జూదాన ఓడి సఖికని చే కొట్టీ లేటుమయబడుచున్న సంవావాక(డు 

ఇల్లు సొచ్చి శరణు అన్నాండు, క దార్యశ్రీఅము చే వానికి నిరభ్యంత రముగా “సరి? 

ఆని, వాండు (పస్తావ వళమున చారుద త్తునికి సంవావానండుగా నున్న వాడని 

MR — 22 
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అతనీవలన చారుదత్తుని మేలి గుణములు మరల విని, తదీయుడని ఉపచరించి, 

అతనిని అప్పులవారివలన విడిపించి పంపినది, ఈ పెక (పత్యుప కారము ఏమి, 

ఎట్లు అన్న చింతతోచీ చా(డు సన్న ్యసింపంబోయినా(డు, 

ఇంతలో ఆదారిం బోవుచు చారుద తుండు వసంత సేన నౌకరు కర్ణ పూరకుండు 

ఆసహాయము గా కంబము విజుచుకొోని కటు తెంపుకొని వీథింబడిన దుండగాల 

వసంత సేనయేను౬గును అవలీలగా పటి కటుటం జూచి, మెచ్చుకొని, తేన చేశ 

మజేమియు లేమి ఆ జాజుల వాసన యంగవ ప్త్రయు అతనికి ఇనాము ఇచ్చీ, 

నిరుత్తరీయము గా ఆదారిం బోవు చుండెను, వసంత సేన కర్గవూరకుని వలన ఈ కథ 

యెల్ల విని ఆ యంగవ్య స్త్మముం డాంగొని, కర్గపూరునికి వేటు ఇనామిచ్చి పంపి, 

దాన తేన్నుం గప్వుకొని అట్టు తదంగస్పృష్ట స్పృష్టికతో తన విరాళి శాకను 
ఒకింత యార్నుకొనుచు, ఆప్పటికి తన వాకిటినే దాటి వీథిం బోవుచున్నా(డు 

చారుదత్తుండు అని విని మిదైమోందికి యొక్కి_ అతనిని చూపుమేర చాటి పోస్ట 

వజివ కాంచుచు మొగ సాలలో నిలంబడును, ఇది ఆ మటు నాటి పూర్యావాపు( గథ, 

జాదఫు జగడాల వలన రాజ్య ధర్మ పాలన 'లెలుగు కొంత ఎటబుక పడును, 

రాజాం దొల(గింప పితూరి రాజు చున్న దని జూద భషుండు దరరవ(ండు సీతూరీ 
గ్ లు 

దారులం జేరం బోవును. 

ఇది ద్యూతకరస౦వాహకము 

అను రెండవ యంకము 

ముగిసీనది 



తృ తీయో ౬ జి 

= ఇన్టీర 

(తతః (వవిశతి చేటః) 

చేటః.__ 

నా, సుజనః ఖలు భృ త్యానుక మృక 8 

సమో నిర్ధనకొ* 2ఒవీ శోభతే 

వీఘునః పున ర్ట )వ్యగ ర్వితో 

దుష్క_-రః ఖలు వరిణాముదారుణః।; ౧ 

[ సుఅజో స్థ భిచ్చాణుక మ్న శే 

శామివ్ ణిద్దణ కే వి శోహాదే 

విశుణే ఉణ దవ్వగవ్వి బే 

దుక్క- లే క్ట వలిణామ దాలుణే ] 

వచనాల. 

తత్ర; (పవిశతి వేటః _ అంతట చేటు(డు, చారుద త్తీయ్య నౌకరు [ప వేశించు 

చున్నాడు (= రంగాన అగపడు దున్నా డు 

నో ౧. సుజనఃవెమంచి (సౌశీల్వౌదార్యా దుల నడవడి కల) వాండు 

భృ త్యానుకమృక ః = సౌకరులందు దయగఅవా.డు నెన, స్వామా = ర్పిడయ (డు, 

నిధ౯ానకః అపి = ధనములేని (వీదువా.జెనను, శనోళ తే ఖలు = రాణించును 

గదా _ పీశునః = కొండీడు _ ఉత తంటాలు చెపు వాడు _ చీటికిమాటికి తప్పు 

పట్టువా(డు = నీచుడు _ (కారుడు, ఫునః = మటీయు, (దవ్యగవి౯తః ఆ భనముచే 

పాగరుకొ న్న వాండును, పరిణామ దారుణ; = ఫలశాలమున (కూరు(డు _ అనుగహము 

చూపనివాండును ఐన, (స్వామి, మిడి వేళ పుదొరు దుష్క_ర కః ఖలు = కొలువను 

సాధ్యపడండు గదా _ అట్టి వాని కొలువు ళక్యము శాదు గదా, 
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అపి చ, [అవి అ], 

త్త నన్యలమృ్పట బలివద్దో న శక్యో వారయితు 

మన్య(పనకృకల[తం న శక్యం వారయితుమ్ 

ద్యూత వన కృమనుఫ్యో న శక్యా వారయితుమ్ 

యో ఒఒపి స్వా భావికదోషో న శక్యో వారయితుమ్, 

(శశ్శవలక్క- వలే ణ శక్కిి వాలిదుం 

అల్ణవశ తృకలత్తే ఇ శక్కి_ వాలిదుమ్ 
జూదవశ త్తమణుళ్ళో ణ శక్కి. వాలిదుం 

జే వి శపోవిఅదోశే ణ శక్కి_ చాలిదుమ్ ] 

కా ౭కి వే లార్యచారుద తృన్య గాన్టర్వం (శ్రోతుం గతన్య, అతి 
(కామ త్యర్థ జని, అ ద్యాపీ న గచ్చలతి, తే ద్యావ దృహిన్ర్వార 

మిక్కిలి దయగ లిగియుండుటయు, కోపము లేనండుటయు నౌకరు కోర 

దగిన ఒడయని గుణములు, అటివాని కొలువు సులువు, కలిమిచే పొగరుపోతు! 
ళు 

చీటికిమాటికి తప్పులు పట్టి చాడీలు చెప్పి కడపటికిి ఏదేని యినాము ఈయవలఅసీన 
సమయమున ఏవేని వంక పెటి, సీవక్కు_జులే దని తేటుమువాయశు నెన వానికొలువు 

€) యె 

ఎంత యు కష్టము, మావారుద త్తే య్యా స్వామి అటి సుజనము ! _ ఆని యనుకొనుట, 
అక వి 

పో సస్య అమ్ప్బుట బలీవద౯-; = “పెిరుమురగిన _ దాన నత్యాస క్ష 
య a వూట 

మైన యొద్దును _ వీమరుపాట.న పొలముపెబడి “పెరు మేయ మరగినట్టిది అనుట, 

వారయితుం న శక్యమ్ = మానను అలఅవిపడదు, అన్య (పసక్త కల్మత్రం = 

పరపురుషుని మరగిన భార్య, చారయితుం న శక్యమ్ = (ఆ ఫురుషునుండి) 
మాన్చుటకు శక్యకాదు, ద్యూత (పస కనునుష్యుః = జూదముమరగిన జనమును, వార 
యితుం న శక్యః = (అడం బోనీక) మాన్చుటక ఆలవిపడ(డు, ఆశే యః అపి 
స్వాభావిక దోషః = వీది తనంతట చే స్వభావము _ ఫుట్లుక _ చేత నే కలిగినదో, 

(a) 
ఆదేోపమును వారయితుం న శక్యః = మాన్చరానిది అగును, 

కా అపీ వేభా = ఆబ్బా! ఎంత సే పేనదయ్యా ! ఆర్య చారుద త్ర స్య 
రైనా అలాటి 

గానేవకాం (శోతుం గలే స్య = మారుద త్తయ్య పాటవినుటకు పోయి! ఆళి 
థి నో 

'ావతి ల = దాంటుచున్నది ఆ థధ౯రా త్రి 1 ఆద్యాపి ... = ఇప్పటికి? 
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శొలాయాం గతా సవా రమి, [ కావి వేలా అజ్జచారుద త్తళ్ళ 
గన్టవ్వం శుణిదుం గదళ్ళ, అదిక్క_ మది అద్ధలఅణి, అజ్ఞ వీణ 

అఅచ్చది, "తా జావ వాహీలదుఆల శాలావ గదుఆఅ శువిశ్ళమ్, ] 

(ఇతి తథా కరోతి 

(తతః వవిశతి చారుదత్తో విదూవక శ్చ) 

చారు....ఆహో అహో, సాధు సాధు, శేభిలేన గీతమ్. 

వీణా హీ నా మాసము ద్రోట్టితం రత్నమ్, కుతః = 

న్లో, ఉత్క-క్టిత న్య హృదయానుగుణ్రా నయన్యా, 

నంశేత కే చిరయతి (వవరో వినోదః, 

జ మడా మాలా. టమ సలల... దినునముమాు గయా పై రజల అమలు. 

రాకున్నా (డు, తత్ +. = బయట వాకీటీశాలలోో పవారావా రుండుచోటికి 

పోయి, నిదింతును, (ఇంతే వలుకో ఎట్లో "మేలుకొని యుండినాండు _ ఇంకను 
వాకిటినుండి ఆయనపిలు ఫు సులువుగా వినంలడంగల చోటికిపోయి ఐనను నిది, 
తును_అనుట) అనో ...= ఆహా ఆవో, బలె, శేభిఅభావపాట! బలేపాడి 
చాడు శెభిలభాన! వీణ యనలగా సము దమునం బుట్టని రత్నము గదా _ అసా 
ధారణమెన చోట ఫుట్టినదానికి మౌమూలు చోటిదానికన్నను గుణమెక్కువ, 
దానిని మించి నట్టిది అనుట, శేఖిలుండు కోమటి _ కావున మర్యాదగా భావ 

యనుట. నోటంచాడుచు వీణను వాయించిగా౭డు, కుతః = ఏలయన, 

వో 3, ఉత్క_ల్లీ తస్య = విరవామున, సమౌగమమునకై తహ తవా పడు 
వానికి వృాదయానుగుణా నయ'స్యా = మనసుకు అనుకూలయయిన చెలి, _ మధుర 
శబ్బములతో ఇంఫులు పలికి సంతాపము హరించి ఓదార్చునద్కి సజ్కేతకే= 
ఇక్కడ కఅసీకొందునని ఏపాజాటు చేసికొన్న వాండు), లేక ఇక్కడ కలసికొందము 
ఆను నిశ్చయము చేనీకొన్న చోట, చిరయతి = స్రీయో పురుషుండో ముందువచ్చిన 
జనము అన్యజనము రాక ఏర్పాటు జేళ అతీకమించు చున్న ప్పుడు, (ప్రవరః= 
గోప మెన = పా,_ 'ప్రచురః = గొప్ప్కు వినోదః = శాలయాప సోపాయము _ ఆ' 
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నంస్థావనా (వియతమా విరహోాతురాణాం, 

న ఇ ఎ అ + 3 రక్ష క్ రాగ వరివృద్ధిక రః (వ మోద ॥ 

విదూ.__భోః, వహీ, గృహం గచ్చావః, (భో, ఏహి, 
జాం గ చ్చేమ్హ్మ ] 

చారు___అహో, సుస్థు భావ శేభిలేన గీకమ్, 

విదూ._మవు తావ ద్దాగభ్యా మేవ హోన్యం జాయే 

(గ్ర్రయా నంస్క- ్రతం పఠనా ర్ట, వాను ప్యేణ చ కాకలీం గాయశా, 

కను పెట్టుకొ న వలయు వేళ క్షణ మొక  కేల్పముగా నుండును గాన, (పియతమౌ 

విరహాతురాణాం = (సమౌసముగ్యా ((పీయనీవలని విరవాముతో బాధపడువారికి, 
కాదా = (వ్యాసముగా విరవోతురాణాం = వియోగముతో అబాధపడువారికి, 

(పయత మౌ = ఎంతయు (పీయ మెన, సంసాపనా = బేవా పాణములను నిలువరించు 

నది, _ మేఘమున యముని వియోగమున కాంతంగూర్చి కాళిదాసు _ 

ఊర్ఫ్భే వా మలినవససే సౌమ్య నిక్నీప్య వీకాం 

మద్దో,తాజ్క_ం విరచిత పదం గేయ ముద్దాతుశామౌ _ మేఘ 11 

ర క్తస్య = ఆనురాగము గొన్న వానికి రాగ = అఆయనురాగ మును పెంచునట్టి, 

1 మోదః = సంతోపోత్సావాముల కారణము. 

ఇందు [పథమపాదమున తొలుసారిగా  అయోగదుఃఖితు. డైన వానిని 

చెలిక తె ఊఅడించుటయు, రెండవపాదమున సంకేతము అనుట చే పరకీయా జూరుల 

నినోదిం చుటయు, మూండవపాదమున పరిణయమె (పేమనిరూఢమెన వారి యెడ 

చాటున వారికి చేవ్నాప్రాణముల నిలువరించుటయు, నాలవపాదమున అట్టి 

యా యాపదను తొలంగించుటయ శాక సంగడీనికి అనురాగము బెంచుటయు 
చెప్ప బడినది, 

భో ఏహ్ గవాం గ చ్భావః = రావయ్యా, ఇంటికి పోవుదము. ఆతనికి 

పాటలో రుచి లేదు _ ఇంటికి (నిదురింపణ బోవ తొందర. మతి చారుదత్తునికి 

ముగినీనను ఆపాట చెవిలో వినంబడు చున్న శ్రే ఉన్నది రక్తిచేత ఇంకను, కానన 

అకనికి ఆదే తలంపు _ బలే పొడినాండయ్యా శేభిలభావ ! 

మమ తావత్ ,.. = నాకన్ననో రెంటిచేత నే నవ్వుకలుగును _ ఆడుది 

సంస్కృతము పఠించుటయు, మానినీ _ పుకుమండు _ నూమ్యావ్య క్క మధుర 
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(స్రీ తావ త్సంన్కృతం వఠన్తీ, దత్తనవన స్యేవ గృష్టిః, అధికం 
నూనసూశ బ్దం కరోతి, మను పో 2.వీ కాకనీం గాయకొా శుషహ్ము- 

సుమనోదామ వేష్టితో వృద్ధపురోహిత ఇవ మన్నం జపక్, దృఢం 
మేన రోచతే, 

[మమ దావ దువేపీం 'బ్రేవ హాసం జూఅది, ఇట్టీఆ ఏ 

నక్క_అం వఠ సీవీ, మణుస్పేణ అ కాఅలీం గాలన్నేణ. ఇట్టిఆ చావ 

సక్క-అం వఠస్తీ దిణ్ణణవణస్స్పా విఅ గిడ్రీ అహిఅం సుసుఆలఅది, 

మణుస్పో వీ కాఅలీం గాలఅనో, సుక్టసుమణో డామ వేట్టిదో బుడ్డ 

పురోహివో విల మన్నం జవనోో, దిఢం సేణ రోఅది ]. 

చారు..వయస్య, సుష్టు ఖు ల్వద్య్వ గీతం భావరేభిలేన. నచ 

భవా నృరితుష్టః 

శ్లో, రక్తం చ నామ మధురం చ సమం స్ఫుటం చ 
భా వాన్వితం చ లలితం చ మనోహరం చ 

ధ్వని చేయుచు పొడుటయు. స్ర్త్రీ యన్ననో సం స్కతేము పఠించుచో ముక్కు 

(తాడు వేసిన తొలియాత యావువలె ఎక్కువగా నూనూ కళబ్బను చేయును, 

మౌానిసియు అవ్య క మధురముగా పాడుచు, ఎండిన పూలమాల చుట్టుకొని 

మంత్ర జపము చేయుచున్న ముసలి బాపన పౌరోహితునివలె _ ఇది నాక ఎంత యు _ 

ఇంచుకయు ఆనుట _ ఇష్టము గాదు. 

నుహ్హ్ ఖలు ... = ఇప్పుడు ఎంతో చక్క (గాకదా ేఖిల ఫావ పాడినాండు! 

మణి ఆది నీక పరితోపము కలిగింపదాయొను, 

నో, ఈ. నామ _ (ప్రనీద్ధ మేనుమా ! (గీతము _ పాట) రకృం చ=వీశా 

గొంతుల స్వరము లాక్కు మనస్సును వారించునది, మధురంచ = కమ్మగా, 

వినుటకు, తియ్య గా ఉన్నది, సమం చ= తొడంగినడి మొదలు తుదివజుకు ఎట్లున్న 

ఒకే తీలు గా నుండునో అట్లుండినది, న్ఫుటం చ = మాటలన్నియు చక్క_౯గా 

తెలియునట్లు విడివిడిగా నుండినది, భౌ వాన్నితమ్ = అందులో భావ మేమో అది 

తోంచునట్లు దానిగో కూడుకొని యుండినదిి లలితం చ= సుకమారముగా ఉండి 

నది మనోవారం చ = (ఏల పలు మొౌటలు 9) మనసును దొంగిలునట్లు ఉండినది, 



1/6 మ్చ్ చ్చ కటికమ్ 

కిం వా (వశ సి వచన రృహుఖి ర్శదు కై 

రన్తర్షితా యది భవే ద్వని -లేతి మన్వే ర 

అపి చ, 

వుని మూర్చనా_న్హర గతం 

హసేలానంయ మితం పునశ్చ లలితం 

మదుక్షైః = నేను పలికెడు, (ప్రళస్పివచ-నెః = మెచ్చుకోలుమాటలు, బహుఖిః = 

చెక్కు_లు వః కిం= నీకు ఎందులకు ౪ (ఒక్క మాట) అన హీజతా యది 
టు 

భవేత్ = కనుమటుగన నుంజెనేని, వనితా ఇతి = నంతయు ఆనురాగ మగల 

యే అని, మన్యే = తలంతును, 

రకము _ రకి - స్వరములు చేర్వేజైనను ఒక్క_టీగా పొందిక బడుట, 
ఇటీ వాటి a 

స్ఫుటం _ అనంగా అతురాలు పొలులు మాటలు లెస్సగా విడిగా వినంబడుట, 
cn 

పాటకు ఉందవలయు గుణము అన్నియు కలి భుకుమారమి ఒక యనురక్ష 

(స్త్రీతీ మటుంగున ,నుండి పాడుచున్నదా అనిపించినదే. మణి నీకేమయ్యా 
బాఖ-గా లే దనుచున్నావు క 

వో, నూ మృదుగిరః = చెవికి ఇంపైన పలంవ గల, తస్య = ఆ శేభిలుని 

యొక్క, తేం=ఆ_ ఇప్పటికిని నాచెవిం బడు చున్న సే ఉన్న స్వర సజ్బి_) మమ్= 

స్వరమా స్వరమునం జెరుటయు, శ్లిష్టం = దానితో _ వీడరాక వేర్పడకుండిన _ 

తె సీర స్వనం = వీణ (త్రం తెల్సు మోయు, వణాకానాం అపి = (శానపు) ఆతుర 
ముల యొక్క, మూఛభ౯నా నరగత౦ = గొంతు ఎత్తుట దీం ఫుటల లోని తారం ౫ 

గట్టి _ పెద్ద - భధ్యనియు, విరావే = ముగింపును మృదుమ్ = 'ల్రేలికరైన _ నుక 

మారధ్యనియు, హపీౌలాసంయమికం = తాళము యతి మొదలగు నెడల ఆమ 

ముగా ఆయాక ట్టు బాట్లు కలదియు _ ఆంగినదియు, పునః చ =నులీయ్సు అలీ 

తమ్ = నుకుమౌరము గా_ ఆయాసము లేనియటుగా (మరల) తొెొడంగ బడినదిధయు. 
cn 



తృతీ యో 2 జ్క- 8 177 

“రాగ ద్విరుచ్చారిత మ్ 

య ర్పత్యం నిరతే ఒపి గీతనమయే 

గచ్చామి శృణ న్నివ, el 

ఆనా అవసానమంచేమి, ఆరంభముందేమి ఆనాడాసము-గా _ తన ఆభ్యాస 

నె పుణులచేత _ కలిగింప(బడిన తాళము అయ మొదలగు కొలతలు కలదియు, 

రాగద్విరుచ్చారితమ్ = రక్తివలన _ తన(యు, (శ్రోతలయుు తన్మయత చే రెండు 

తూరు _ రెట్టించి _ పలుక బడిన దియు _ ఆన్ని యు, యత్సళ్యం = నిజము చెప్పు 
య టు 

చున్నా ను, గీత సమయే = పొటళాలము, విరలే అపి= ముగిసిఫపోయినను, ఆట 

నుండి బయలు బేరినవా6డ నె నను, శృణ్యకా ఇవ = విను చుంబో లె నే, గచ్చామి = 

(1) 

(2) 

(8) 

(4) 

(5) 

(6) 

కొన్ని పారిభాషిక పదాల వివరణము... 

తం తస్య స్వర సజ్క్బి_9 నం _లేం వూర కుంకం _ స్వరాణాం నిషాదర్హ 

భ్ గాన్హా రాదీనాం సం సమ్యక్ (కనుమ్ _ ఆరోహోనరోవారూపమ్ _ 

“ యథాకోటుమ్బిన। సర్వే 2. హే కీ భూతా భవన్నిహి, 

తథా స్వరాణాం సన్టోవళో మూర్చ నే త్య ధీయ తే ” 

ఇతి వచనాత్ స్వరసమూవో నాం వ్కీ భావ ఇలీ దీశాశారః, 

6 (కమాత్ స్వరాణాం సపౌనాం ఆదోవా ణావరోనాణమ్, 

సా మాన్ళే త్యుచ్య కే ామస్టా ఏతాః సప్త సప్తచ! ఇతి వచ నాల్, 
థి అట 5 

మూార్భనా స్వరాణాం ఆరోహావరోవా ఇతి మల్లి నాభ 8, 

వరానాం గానాకురాణాం మూర్చ నా లేస్యా అనర గరం మధ్యగక మ్, 
ca అటి 

తారమ్ ఈచ్చమ్ _ విరామే సమాపౌ మృదుకోమలక్, 

పాలా రాగస్య ఆదోహావదోవా యోః అనాచిత్యం, తత 'సంయమిత్ం 

నియమిఠం, ఆనాచిత్యా న్నివృత్స మితి భావః, తమొసాగా ముకా 

యింపుక వచ్చును, 

త థా అలితం లాలి త్యాఖ్యగుణాన్విత మీతీ భావః, 

త థా రాగేషు దిరుచ్చారిత మ్ ద్విరు కృం ఏవం భూఠం గీతం భణ ౯ క్ 

ఇత్యన్వయః, రాగా ధి పరుచ్చారిక మిలి పారాన్నరమ్, 

MR —23 
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విద... భో వయన్య, ఆవణాన్నర ర థ్య్యవి భా శేషు సుఖం 

కుక్కు.రా అవి సుష్మా, త దృహం గచ్చావః, ( అగతో 2వ 

లోక నీ వ వ ఏ వ శ ట్ర్ + వయన్య, శ, శ, ఏహో ఇఒ థ్ న్వవావ 

కాశం దద దన్నరితపాసాదా దవతరతి భగవాం శ్చృస్ణ్రః, [భో 

వళలన్ప, ఆవణ నృరరి చ్చావిభాఏసు సుహం కుక్కు_రా వి సుతా, తా 

న ఆ గ న 7గేహూం గచ్చెమ్మ, వలన, చెర సెక, ఏసో వి అన్ధఆరస్స విఅ 
క్ష 

అవఆనం చేనో అన్వరిక్టపాసాదాదో ఓదరది భఅవం చన్లో ] 

శేభిలభావ శారీరము ఎంతయు మధురమెనడి, వీణ (తంతే (మోణే 

చెప్పవలయునా, రెండును విడదీయరాక ఒండొంటితో కలనిపోయినవి, ఇంకను 

ఆపాట చెవికి అదెంత మధున మగును! అందు ఆ స్వరము స్వరములో చొచ్చుట, 

రా గాలాపన మూర్భనలలో ఆయావర్లములు మొదట గట్టిగాను కడపట తేలిక 

కోమలము _ గాను ఉండుట. అవలీలగానే తాళ లయలు తప్పకండుట, అకట్టు 

బాట్లున్నను, ఉన్నట్లు తోంపక మరల సుకమొరము గా నే యుండుట, చొక్క 

లలో రాగమును గచిెటించుట _ అదంతయు, అరశే! నిజముగా పాటముగినీ నేను 

అటనుండి బయలుదేటిన వాండ నెనను నా చెవులలో అపాట యింకను వినం 

జడుచు నే ఉన్నదయ్యా ! 

భోవయ'స్య అ ఓవయస్యా, (సరేలే త్వర గా నడువవయ్య్యా 1 (అధళా 

రాతి దాటినది) (వీధిలో) అంగళ్ళ నడిమి (ప దేశములయందలి వీథ ఫాగ ముల 

(యయందు కుక్కలు సయితము హాయిగా నిదించుచున్నవి, (అది అధ౯రాతి 

చాటిన గుటుతు _ అంతవబకు అవి తిరుగుచు మొజుగుచు నుండి ఇప్పటికి కన్నులు 

,యానీనవి.) అగతః అవలోక్య = ఎదుట చూచి, ఆవీథి తూర్చునుండి పడ 

వున గా పర్వునది శావఠలయంిు వారు పడమరకు నడుచుచున్నారు. నాయడు అస్లమి 

యేమో _ ఆధ౯ రా తానంకేరము చం(ధు(డు ఎదురుగా ఆ స్తమించుచున్నా(డు, 

(దానినే విదూపకండు చెప్పుచున్నాడు వయ స్య, చూడు చూడు వీండుగో 

భగవంతుండు, చందురుడు చీకటికి చోటు ఇచ్చుచుంబలె, మింటి మేడనుండీ 

_ దిగిపోవుచు (= ఆ స్తమించుచ్చు ఉన్నాడు, (రాజా నెదుర జనులు ఎడసి మటు( 

గున నుందురు, రాజులోపలికి పోగానే అందటును స్వేచ్చగా నడ యాడువురుు) 
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చారు.__నమ్యు సాహా భ వాక, 

న్లో అసౌ హి దత్యా తిమిరావ కాశ 

మన్నం [వజ త్యున్నతకోటి రిన్లుః 

జలావగాథఢన్య వనద్వివన్య 

తీక్లం విపూణాగ మి నావగిషమ్. జ, 
౬ 

విదూ.-__భోః, ఇద మస్ఫాకం గేహమ్. వర్ణమానక, వర్ల 

నా ద. ద. టు ద. నాకా రాజన్న 

నో, ౬, అఫౌ హీ=వీండు _ బాగుగా అగపడు చున్నాండు _ శృంగ 

ములు సమముగాలేవు _ ఒక దానికన్న ఒకటి ఎత్తు, వటుచదిముందు అఆద్భశ్య 
a) 

మగును _ ఎత్తుది ఒకటిగా అగపడుచుండి తరువాత ఆ స్తమిం చును, కావున, 

ఉన్నత కోటిః = పెకి అగపడుచున్న కోటి (=కొను కలనా౭డ్, తిమిర ఆవ 

శాశం దత్వా = నీకటికి అవకాశ ముసంగి, ఆ సం (వజతి = ఆ స్తమించు 
pa.) అటి 

చున్నాడు. _ [కంప చో (కింది కొన యగపడక పోయి, దేవామును [కమముగా 

అగపడకపోయి, అగపడు చున్న "కొ నయు అగపడక మటుయగువడు చున్నాడు 

అత డెట్టున్నాడనయగా _ జలావ గాఢ స్య _ (పెనుమడుయు నీట మునిగిన, వన 

ద్విపస్య = అడవి యేనుగుయొుక్కు, అవశిస్తం = మిగిలిన _ (ఇంక మును(గవలనీ 

యున్న తీక్షం = వాడియైన, పిపాణ అ(గం ఇవ = కొమ్ము _ దంతేము _ కొనవలె. 

క్ (డుగో చం(దు(డు అ స్తమించుచున్నా6డు _ అపమి యగుటవే అర్భబింబ 
థు 

మగుట చే దానికి పెకోటి (కొను) (కీందికోటి యు గలవు, ఇప్పటికి (కిందిది ఆఅ స 

మున మజు(గుపడినది _ పెడి ఇంకను అగపడుచున్న ది] (ఆదర్శనము రమణీ కు 

ముగా నున్నది ఇంతలో అదియు ఆగపడకయుం బోవును, ఏనుగును మడుంగున 

మని(గ యీదులాడ చేర్చును _ అప్పుడు ఒక్క కొమ్ముమా(త్రము అగపడు 

నట్టు గ తక్కినదంతయు ముని(గినట్టుగా ఉండ నేర్చును;, ఏనుంగు _ ఆదర్శ 

నము రమణీయముగా నుండును, 

ఏను. గే నల్తనిటై నను, దానిని మడు(వులోముంచుట ఏక విపాణాా గ దళశ౯ానా 

పమ్య నీద్ధికి, చీక టిపర్యుమిన్ను, మునుగు ఏనుగువ లె, 
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మానక, ఆధ్దాటయ దారము, [భోః ఏదం అమ్హ్షాణం గేహామ్ 

వడమాణల, వడమాణల, ఉగాశుహి దుఆరమ్ |. 
ద 65 ఖై 

చేటః...ఆర్యమై లేయన్య సరసం యోగః (శూయ లే, 

ఆగత ఆర్యచారుద త్తేః. త్ర దావ ద్దర మస్యోద్దాటయామ్, (తథా 

కృత్వా) ఆర్య వన్దే, మై లేయ, త్వా మపి వద్దే, అత వి న్తీర్ల 

అననే, నివీద తా మారా, ( అజ్జమి తేఆహా శలశంజోవ శుణీఅది, 

ఆగ చే అజ్ఞచాలువ శ్రే, తొ జావ దుఆలఅంశే ఉగాకేమి, అజ్ఞ, 

వన్గామి, మిలేఅ, తుమం పి వనామి, వత వితెిణో ఆకణే ణిశే 
గా (టు థి mr 

దను అజ్ఞా ] 

( ఉభా నాక్వున (పవి శ్యోవవిశతః ) 

విదూ-..__వర్థమౌా నక , రదనికా మాకారయ పాడా ఛాప్ 

తుమ్, [వర్గమానక, రదణిఅం నద్దా వేపి పాదాఇం దోఇదుమ్ ], 

చారు.__.( సానుక మృమ్ ) అలం సుప్పజనం (వబోధయితుమ్, 

చేటః._ఆర్యమై లేయ, అహాం పానీయం గ్భహ్లోమి, త్యం 

పాడా ధావ, [ అజ్జమిత్తేల, అహం పాణిఅం క్లే, తుమం 

పాదాఇం ధోవేహి ] 

ఉదధ్భాటయ ద్వ్యారమ్ = వాకిలి లేజవు, స్వర సంయోగః క పలుకు సవ్వడి, 

ఆత్ర వి స్టీణేణ ఆసనే = ఇటంబజిచిన ఆసనమందు ఆయ్యలు ఇరువురుం గూర్చుం 
దురు గాక. నాశన = ఆఫినయముచే _ వాకిలి మొదలగున దంతయు ఆందు రంగాన 

ల్థి ప ॥ అమరి యున్నదా స లేదు _ ఉన్నట్లు. (ప్రవేశించినట్లు, వట్టి ఆభినయము 

ళబాపయ = పీలువుము, ధావితుమ్ = కడుగుటకు, 

అలం నుప్పజనం (పబోధయితుమ్ - వలదు నిదించుజనమును లేపవలదు _ 

'ఆలంి _ నిపేధాథకామున తృతీయతోనుం బోలె దీనికి తుమున్ను తోను 

యోగము, చేటునకు మె లేయునిపె గౌరవమే, వారి చనవు _ వధజామౌనకండు. 
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విదూ.___( న క్రోధమ్ ) భో వయస్య, ఏవ ఇదాసీం దాస్యాః 

పుత్ భూత్వా పానీయం గృహ్లోతి, మాం పున ర్యా) హ్మ్హణం 

పాడా థధావయతి, [భో వఅన్ప, వసో చాణిం దాసీవ పుతో 

భవిఅ పాణిఅం గక్లేది, మం ఉణ బమ్మణం పాదాఇం దోవావేది ]. 

చారు. వయస్య మై(తేయ, త్వ ముదకం గృహాణ, నర 

మానక ౩ పాదా (వతాలయతు. 

చేట?.._ఆర్యమైతేయ, దే హ్యు దకమ్, [ అజ్జమి తేల, 

చహీ ఉదఅమ్ ] 

(విదూవక స్తథా కరోతి. చేట శ్చారుదతృసన్య 

పాడా (వక ల్యావసరతి) 

ఇవారు.__దీయ తాం (బాహ్మణన్య వాదోదక మ్, 

విదూ.__కిం మమ పాదోదకై ౪. భూమా "మేవ మయా 

తాడితగర్ల భే నేవ పున రపి లోకఠితవ్యమ్, [కిం మమ పాదోదఏహిగం, 
గ నే (ధు 3 = wo భూమిఏ జ్ఞైవ మవ తాడిదగద్దకాణ విఅ పుణోవి లోట్టిదవ్యమ్ ] 

కూ దుండు _ నౌకరు, తౌను పాదాలు కడుగవలసినవాండు, తాను సీరుపోయుదు 

ననియు మె.లేయుం గడుగుమనియు ఆనుచున్నా(డు, అందులకు మె తలేయుండు 

వానిని దాస్యాఃప్కుతః _ (అలుక్ సమాసము, తిట్టు అంజూకొడుకు అనుచు 

న్నాడు, - చారుద తుడు వారినీ సరిపెటుచున్నాడు అ వయస్య oa — గృహాణ, 
= లు 

౩, (పమౌలయ _ నీవు నీటిం నొనుముు వాడు పాదాలు కడుగునుగాక, 

(పమాల్య అపసరతి = కడిగి అవతలికి _ రోల _ పోవుచున్నా6డు _ 

మె తేయునికి సళ్ళు ఈక యీ, చారుడ త్తు (డు ఆనుచున్నాడు_ దీయతాం ... = 

(బాహ్మణునికి కాలికి నీళ్ళు ఈంబడునుగాక _ ఈరా అనుట, కీం మను .., = 

నా కెందుఅలక కాలికి నీళ్ళు, | చీలమి(ద నే మరల నేను పొరలాడవలసియున్నడి _ 

తాడితగదల౯ాభః _ కొటంబడిన గాడిద _ కొటంబడినను, ఎక్కువ బడలిక పడినను, 
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చేటః__అఆర్యమై లేయ, (బ్రాహ్మణః కులు త్వమ్. [అజ 

మిలేల, బమచణేకు తుమవు ]: 

విదూ_...య ఖా నర్వ్యనాగానాం మభ్యే డుణ్ణు'భ 8 తధా సర్య 

_ాహ్మణానాం మధ్యే ౭_హాం (బాహ్మణః. [ జధా నవ్వణాగాణం 

మళ్లే డుడ్జుహో, తథా నవ్వబహ్మూణాణం మె అహం బహ్హ్మణో ] 

చేటః..ఆర్యమై కేయ, త ధాపీ ధావీప్యామి, (తధా 

కృత్యా) ఆర్యమైతేయ, ఏత తృ త్పువర్ష భాణ్ణం మమ దివా, 

తవ రాత" చ, త దృుహాణ, [ అజ్ఞ మిల్తేల, త భావి ధోఇన్నమ్, 

అజ్జమి తేల, ఏదం తం శువళ్ణాగణ్ణఅం మమ దివా, తుహ లల 

చ, తా గణ క! ( ఇతి దత్వా నిపా!-) నః 

wa 

గాడిద అనొప్పి ఆవయవములక పోవుటకు చేలన వెల్ల కిలి బాల సేపు పొరలాడును _ 

దాన నొప్పిపోవును _ (అట్లు గుజ్జిమును అలఫు తీజ ేలంబడి శాళ్ళు విదిలించుచు 

పొరలాడును.) మె[లేయునికి మాటల నాజూకు తెలియదు _ గాడిదవలె, అని 

ఆతా నే చెప్పుచున్నా (డు, 

యథా సవ౯క నాగానాం మథ్య డుణ్జుమః 23 ఎల్లి పాముల నడువు 

ఇరుదలపౌాము _ నిసము లేనిది చూచుటకును రోంత గానుండునది ఎట్టిదో, (బావ్యా 

ణులలో నేను అట్రివాండను _ ఎందువను పనికిమాలినవా6డోను _ అనుట, మమ 

దివా తవ ర్మాతౌ _ అని కదా యేర్చాటు, మటి దానిని ఇప్పుడు ఇతని వేతి! 

ఇచ్చుటం జూదంగా రాతి రాకముండే వీరు పాటక చ్చేరికి పోయినారా* 

లేక పోయివచ్చువజుకు నీవు చూచుకో అని చారుదత్తుని సమ్మతితో అతనికడ 

ఉంచిపోయిచా(డు కాబోలు, (2 

కిం ఆత ఉజ్జయిన్యాం ... = ఏమి ఈయుజ్ఞయినిలో దొంగ 'సయిలీము 

శీిండా* దీనిని ఈలంజాకొడుకును (నువణ౯ భ"ణ్జం = ఏ బంశారునగను, భలం... 

భూప. తే _ హహెమః, “భూపణమా (తే 5 _ ధరణిః, ... భూపా_ మేదినీ, గొ 
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విదూ._( గృహీత్వా) అడ్యా స్వేత కివ్పతి, కి మ |త్రోజ్ఞ 

యిన్యాం చారో ఒపీ నాస్తి య త దాస్యాః ప్కుతం నిదా 

చోరం నావహారతి, భోవయన్య, అభ్యన్నర చతుః శాలకం 

(వ వేశ్యా మ్యేనమ్, [అజ్ఞ వి నఏదం చిట్లది, కిం వళత్ధ ఉజ్జయిణేవ 

-వోరో వి ణట్టి, జో వదం దాసీవ పుత్తం ణిశఛ్రాచోరం ఇ అవహరదిః 

భో వఅస్స, అబ్బ న్నర చతు స్పాలఅం వ వేనఆమి ణమ్ ], 

వాదు 

న్లో, అలం చతుత్శాల మిమం (వ వేశ్య 

(వకాశ నారీధృత ఏవ యస్మాత్. 

తస్మా త్స్యయం భారయ వివ, తావ 

ద్యావ న్న తస్యాః ఖలు భోః నమర్చ్యతే, ౭ 

(ని|చాం నాటయకా, “శం తన్య న్వరనం క మమ్ 

ఇతి పునః వరతి) 

నిదను దొంగలించుదానిని _ దేనికోసము "నేను మెలు(నవగా ఉండవలయునో 
దానిని అపవారింపను*ి బీ వయస్యా, దీనిని నాలుగిండ బవంతిలో.గిట (ప వేళ 

చెప్పెదను అనంగా అక్కడికి దొంగ రాంజాలండు, నగరక్నణ సులువగును _ అని, 

ఖో, ౭, అలం = కూడదు ఇమం చతుఃశాలం (ప వేళ్ళ = బవంలిలోపఆ 

దీనిని (ప వేళ పెట్ట గూడరు, యస్మాత్ = ఏలన, (పకాళ నారీధృతః ఏషః = 

గృహీణి వలాంగన గాక _ ఎల్ల వారికి (పశాళముగా తెలియునట్లు _ వెలి ((పశాళ 

యా లెన అవగూరినము లేన్ని స్త్రీ చేత ధరింపంబడినది, _ మెల వస్తువు బంగారునగ 

మొనను _ తెస్మాల్ = శావును యావత్ న తస్యాః సమప్యః౯ తే = దానికీ ఈయబడ 

కుండు నంతేవరక్కు విఫుండా, నీవే పట్టుకొని యుండుము, 

భవంతిలోపలికి 'లేవచ్చునటయ్యా, వెలియాలు “పెట్టుకొని తీసిన సొమ్మును, 

భవంతి మెలపడిపోవును. దానికి అప్పగించువజన్ అది నీచేత నే ఉండును గాక, 
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విదూ.___అవి నిదాతి భవాక్, [అవి ణడ్దాఅది భవమ్ |]. 

చమదారు.__అథ కిమ్, 

వో, ఇయం హి నిదా నయనావలమ్టాన్ 

లలాట బేశా దువసర్చ తీవ మామ్, 

అద్భశ్యరూపా చవలా జ రేవ యా 

మనువున త వ వరే, ౮ నువ్య త్తం వరిభూయ ర్ధలే 

వీదూ_త త్స్వ్వపివః, [కా సువేమ్మ ] (నాజట్యున స్వపిలీ, 

ఆపి నిద్రాతి భవాకా _ ఆపి (పశ్నం దొడంగును, నీవు నిద పోయెదవా? 
నీకో నిదవచ్చుచున్నదా* అవును, 

శ్లో, ర, నయనావలమ్బినీ = (నా) కన్నులం బట్టుకొన్న, ఇయం హీ 

న్నిదా= ఈ నిదయన్ననో, లలాటదేశాత్ = నొసటిచోటునుండి, మౌం నన్ను? 

ఈ పసపకాతి ఇవ= డగ్గటు చున్న దియుం బోలె నున్నది, యా = ఏది _ ఇది యనుట, 

జరా ఇవ = ముడిమికలె, అదృశ్య్వరూపా = ఆగపడని _ చూడ నందని _ రూపము 

గలదై, చపలా = (త్వరతో జాడుకొన్నదై _) వణకు, ఊపు కలిగించువదై, 

మనుష్యుసత్త్వ్వం = మౌనిసీ బలమును, పరిభూయ = తీరస్క_రించి, సరకసేయక 

పెకొని, వధ౯ తే = ఎదుగుచున్నది _ వృద్ధిపొందుచున్నది 

పురుషుడు ముదియుచున్న తన్ను చూచి కనుగొన దే లేడుగదా, శిర 

మున వెంట్రుకలు నరయుట, ఒడ అంకట ముడుతలు ఏర్పడుట, వణంయ అవయ 

ముఠం బెకొనుట, శకి తఆుగుట _ ఇవన్నియు కలుగుచునీ యున్నను తొను 

అఆకలుగుటం జూదంజాలండు, ఆశే ని దలోను వోొలుర్ మనస్సుకు వృత్సి నిలిచి 

పోవుటయు కల (వేలాడుటయు కన్నులు మాత పడుటయు అవయవములు ఓపక 

(వాలుటయు _ ఇందు ఏది -కలుగుటయు మన కెటుంగ శక్యము గాదు, మళీ 

కలుగును -న్మిద కి దెంచును. మకోవృ త్రీనిలిచి తల (వేలాడును గాన _ అలాటమ 
థి ఆశి 

నుండి డగ టు చున్న దన్నాండు, - 
oO 

6శ్ స్వపివః _ సరి, అలా గన ని దింతేము, నాెట్యన _ నిద్రించుట నిన 

యి౦-చును, 
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(తతః (వవిశతి శర్విలక ౩) 

శర్విలక 8... 

న్లో, కృత్యా శరీర వరిణాహా సుఖ వ వేశం 

శిక్రైూబ'లేన చ బలేన చ క ర్శమార్షమ్ 

గచ్చామి భూమివరినర్పణఘృష్ట పార్శో 8 

నిర్దుచ్యవూాన బవ జీర్ణతను భుకాజజ్ఞః నా 

తత్ర; (పవిళతి థొపి౯ాలకః _ అంతట శర్విఅకుండు (పవేశించును, శర్విలకుండు 

ఒక (బావ్మాణుండు, దొంగతనము వృత్తిగా అవలంబించినాండు, వసంక సేన 

చేటిని శామించినాండు, దానిని విలుచుకొనం గోరినాండు. దానికి చోనిసతనము 

మౌన్చి తన భార్యం జేసికొన. దానికైన భనార్హనక దొంగలేనము ఉఊపాయముగా 
అవలందనించిచా౭డు, “నేర్చు నం పొాదిం చినా౧ండు, 

శో ౯ శికూబలేన చ = అభ్యాస పాటవముచేశను, బలేన చ = దేవా 
బలముచేతను, శరీర పరిణావా సుఖ (ప వేళమ్ = చేవాపు వైశాల్యము ఆంత యు _ 

ఒరయిక గాయపడుట లేక _ నులువుగా చొచ్చుట గల _ చొచ్చుటక అనుకూల 

మైన _ చాలినంత, కమజమొగజ౯ాం = ((న్యాపనికి కావలయు డారిని] కన్నమాను, _ 

ఎక్కవ పెద్దదియుం గాక ఎక్కువ చిన్నదియుంగాక బాలినపాటి దానిని 

అనుట, "పెద్దదాన వృథా శాలనస్టము, వృథా కష్టము, గోడవను సెబ్బరః 

చాలనిదైన 'వొచ్చుటవ కష్టము. _ కృత్వా = చేసి _ చేసి, జీఇకాతేనుః = శిథిల "మె 

ఊడుచున్న డేవాపుం దోలును _ వబుసమును, నిము౯ చ్యమౌనః = విడుచుచున్న) 

భు జజ ఇవ = పూమువ లె _ (వంపులు తిరుగుచు (పాంకనది అని వ్యు.) భూ మిపరి 

ల శ్వొకా8 = “నీలమింద (_పాంయటచే రాచుకొన్న (పక్క భాగములు కలవాండ నె, 

గచ్చామి = పోవుచు న్నాను, 

"నేయద్చకొలందియు బలముకొలదియు నాబదేవామునన ఇాలినపాటి కన్నము 

వేసికొని, “నీలమి(ద, (పక్కలు రాంచుకొనుచు కుబుసము విడుచున్న పాము 

వ ల, నులువుగా పోవుచున్నాను, 

MR — 24 
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(నభో ఒవలోక్య నహర్షమ్) అయే, కథ మన్న ముపగచ్చతి 

న భగవా న్నృగాజ్క-ః, తధా పీ - 

నా, నృవతి పురువ శజ్కి త్మ వచారం 

వరగ్భహాదూపషణ నిశ్చితెక వీఠమ్ 

ఘునవటల తి మోనిరుద్ధ తారా 

రజని రియం జన సివ నంవృణోతి, ౧౦ 

| 

ఆయే _ సంతోవము ! కథం= ఎటూ! అస్తం ఉపగచ్చతీ సభవాకా 
లు 

మృగాజ్బు_ః _- అ స్ప్వమించుచున్నాండు పూజ్యుడు (సభవాక అని ఒకెట మాట 

వూజార్థకము _ భగవా౯ _ అనియు పా, భగవంతుడు చందదుండు, 

క్లో, ౧౦. నృపతి పువువ ,., = రాజు నౌకరులచేక _కొ త్వాలు పోలీసు 

"మొదలగు బాటకాపరులచేత అనుట _ సందేహింపంబడుచున్న నడక కలవానిని, 

పరళ్ళవా .., వీరమ్ = ఒరుఅయిండ్లను _ ధనకనకాదుఅను దొంగిలించుట చే . దూషి౦ 

చుట యందు _ వానికి సెబ్బరచేయుటయందు ఆసహాయవీరుని, (ఆట్రివాండ నైన 

నన్నూ అనుట _ అట్టి వారి "నెల్టను) ఇయం రజనీ = ఈరాతి (కాలము, ఘవపటర 

తమో నిరుద్ధ శారా = దట్టం పు మా౭యతం (ముసుకం) బోలిన -సీక టి చేత అడ్డగింప6 

బడిన నత(తాలు గలదై, దట్లము ఐన పటఅమ నెడియయం ప్రిమిరమ-నెడియు కంటి 

వతోగ ముల చే బాత గా ఆగ పడవట్లు కమ్మంటబడిన కంటి గ్రుడ్డు గల, జననీ ఇవ = 

తలివలె అటు గుడిచెన తలి తనవిడను తాంకి తడవి కటుకొని, సంవృణోతి = 
య య B= య 6 వ 

కమ్మును _ దాంచును _ దాచి, ఆటివారి కంట. బడనీక, కాపాడును, 
లు 

సమయమునకు "సరిగా చం(చా సమయ మెనది, చిన్ను చీక టి కమ్మినది, 
టీ రెం 

పోలీసులవ సందేవాము కలుగనీక దాగి చాలి ఇనడ చుచున్న వానిని, ఇండ్లం 

దో(చుటలో ఆసవాయళూరని నన్ను నత తాలశాంతి కూడ త గలనీక, చక్కా! 

మూసీ కాపాడుచున్న ది. ఇది మాయమ్మయే _ పాపము కండు లేమిచే తాశి కొ? 
య 

లించుకొ నియే బిడ్డ సుఖము ననుభపింప6 జాలినది, 
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వృత, వాటికావరిన చే నంధిం కృత్యా (వవిష్లో మన్ని మధ్యమక మ్, 

త ద్వావ దిదాసిం చతుః శాలక మపి దూవయామి, భోః, 

న్లో, కామం నీచ మిదం వద'న్తు పురుహూాకి 

నప్పే చయదంర సే 
గ ఇ ఏథి 

విశ్వ స్నేహం చ వక్ళానా వరిభవ క్చెర్యం 

న శౌర్యం హీ తల్ 

స్వాధ్నా వచనీయ తాపీ హీ వరం 

బపోన సేవాజ్షులి 
రు 

వృతువాటికా పరిసలే = తోంట చెంత _ (అక్కడ చీకటి దట్ట మగును, 
ఎన్క_వ మజుంగు కలుగును గాను మధ్యమకమ్ = రెండు గోడల నడుమ _ అవి 
కలియు మూలలో _ (ఆవోటు తేటాలున జనుల కంటంబడద్తు గాను, సంధిం 

కృత్వా = కన్నము చేసీ, (పవిప్లో౭_న్మి = వొచ్చిన వాడ చెతిని, అనలగా _ 

తోంటలోనికి వచ్చినాండు _ ఇంకను ఇంటికి కన్నమువేసీ ఇంటిలో (ప వేశింప 

వలయును, రెండు కన్నములు _ తోంట గోడలో ఒకటియు, ఇంటిగోడలో 
ఒకటియు, 

న్లో, ౧౧, _ప్రరుసాః = లోకులు, చార్యం = వొంగతీనమను, ఇదం = బది, 

నీచం = తంద (వ్యాపార) మనియు, స్వప్నే వధకా తే యత్ = ఏది_అనంగా ఇది, 

నిదురలో పెంపొందును అనియు, విశ్వస్తేషు డా నమ్మిన వారియడ, వజ్బునా చ = 

మోసము (చేయుట) అనియు, పరిభవః = (వారిని తిరస్కారము. చేయుట 
యనియు, న తత్ శౌర్యం హీ=అది పర్నాక్షోనువ్యాపారము (పీ=ఎంత మాత్రము 

గాదనియు _ కానుం నినన్ను = నిందింతురు గాక, వచనీయతా ఆపి =(ఈ) నిందా 

స్పదత్వము స్వాధీ నా = ప రాధీనము కాక, సాయ త్త ముగా నుండున దగుటం 

జేసి వరం హీ = మేలేగదా, (మటీయు, ఒకరిని చేవురించు చ్చు, సేవాబ్హులిః = 

ఊడగముకో సమె (నమః అని) చేతులు బోడిం(చి నమస్కరించుట, న బద్ధ! = 

కూర్పుంబడ లేదు, _ (ఎంత ఏమి చెప్పినను ఇది సొంత యార్లనము, 'స్వతం త మైనది _ 

ఊడిగము కాదు _ అంతకన్నను వేలైనది, అంతియశాదు _ ఇందుల క (పమాణ 
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ర్నాన్షో హవ నశేన్ష)సౌ విక వధే 
పూర్వం కృతో | చౌణనా, Co 

త్ త్క-స్ఫ్రీ న్నుచ్రేశే నంధి ము త్చాదయామి. 

తో, దేశః కో ను జలావ నేక విధిలో 

యస్ని న్న శబ్దో భవే 

ద్భిత్సీనాం చన దర్శనా న్తరగతః 

నంధిః కరాలో భవేత్ 

శూరశ్నీణతయా చ లేష్టకకృశం జీర్ణం 

క్వ హార్మ కం భవే 

0 సవల rr 

మును పెద్దల యనుస్టానముం గూడ కలదు) ఏపు మొగక౯ాః = ఈదారి, పూర్వం = 
మునుఫు, ననేన్త్రుపౌ ప్పి పికవెదే = రాజులను (ధృష్టద్యు మ్నో పపాండ వాదులను) 

నిదురలో చంపుటయందు [దౌణినా = (దోణాణార్యుల(ంతే టి వాని కొమార 

ఎన, అతిరథ శేవ్షు(డును ఐన అశ్వ త్రామ (యంతేటి వానిచే, కృతః హీ క్రీం = వేయ! 

బడినది కదా _ అనుస్టించి _ ఇట్లు నడువుడు ఆని మౌబోంట్లకు _ చూపంబడినది, 

లోవలు దొంగతనము పరా[కమశార్యము కాదు గీదు అని ఎంతెంత యని 

నిందింతురు గాక, ఇది ఊడిగమునకం కు ఎంతయో మేలు, ఆళ్వ శ్ఞైామవంటి వారు 

నడచినదారి యిది, 

తత్ కన్మిక +... మి = శావున వఏీప్రబేశమందు కన్నము కలిగింతును _ 

బేయుదును అనుట, 

శో ౧౨ కః చేశః= (గోడలో) ఏచోటు, జలావ సేక శిథిలః = నీరు చెన 
పోయుట చేత (తడిని తడిసి సడలి _ (క్షక్క_దలి _ పోయియున్నడి * యన్యీక = 
ఎందు _ అట్టిదానియందు, న శబ్దః భవేత్ = సద్దు కాకుండును, భ్రిత్రీ నాం _ గోడ 

అక _ గోడలలో, దశకానాన న్వరగతః = చూపుప్ మజు(గున _ ఎ క్రైదుటం గాక, 
పడీనట్టి, కాదా _ శాస్తాంలలో ఉన్నట్టిది _ సంధిః = కన్నము న కరాళ; 

భవేత్ = "పెద్దది, విపుల మైనది, శాకపోవును _ చెద్దదైనను "పెద్ద దనిపిం చదు, 

వామ్యకాం = (ఈ) మిగ్ధయిల్లు  కారత్నీణతయా = ఉప్పురినీ సన్న గిల్లుట చేత, 
చ లేష్టకక్ళశం = రాలిన ఇటిక లుకలటె, జీణలాం చ = చాల (పాత్ గిలినదిగా, క్య 
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త్క- స్పీక్ (స్రీ జనదర్శనం చన భవే 

త్బ్యాదర్థ సిద్ధి థ్నమే, ౧౨ 

( భిత్మిం వరామృశ్య ) నిత్యాదిత్య దర్శనోదక సేచనేన దూవీ తేయం 
భూమిః తారటీణా,. మూవీకోత్కర శ్చేహ, హన, సిద్ధో 

౭.య మర్ధః, (వధమ మేత త్చ్క-న్షపు. తాణాం సిద్ధిలత.ణమ్, అత 

కర్మ పార మ్మే కీద్భశ మిదాన్ం నంధి ముత్సాదయామి, ఇహా ఖలు 

భగవతా కనకళ క్రినా చతుర్విధ సంధ్యుపా యో దర్శితః, త ద్య థా 

వ క్వేషప్టకానా మాకర్ష ణమ్, ఆ మేష్టకానాం ఇేదనమ్, పిణమయానాం 

'సేచనమ్, కాస్టమయానాం పాటన మితి, త దత వ క్వేష్టక ఇష్టీ 

a అ న mr నా పాం 

భవేత్ =ఎక్కు డనుండును ? కస్మీకా _స్తీజన దళకానం న భ వేల్ ఎక్కడ నాక 
ద్ ఎ డ్ (స్త్రీల కంటంబడకం౦ందురు * హ్రీం కంట6బదడ కందును * (స్రీలు పీజీకి వారు, 

సులువు గా మేలుకొందురు, కేకలు జీయుదురు, శానున), (ఎందు _ ఏచోట్స, 
దీ ఆభథ౯ానీద్ధిః చ =, పయోజన సీగ్రియు, నాక, (భవేత్ = కలుగును €) 

ఇన్ని విధములుగా చోటును గోడను కనిపట్టి కన్నము జేయవలయును _ 

అట్లు వేసిన "సే అర్థనీద్ధి కలుగును, 

భిత్తిం పరామృళ్య = గోడను తడవిదూచి, నిత్య ఆదిత్య దళకాన ... = 
(కప్పు ఏదియు లేమిచే) ఎప్పుడు సూర్యునికి అగ పడుచు నే _ అనగా _ ఎండలో నే 

ఉండి, నీటి పోంత చేత (తడిసి, చెడి_ మెత్త బడిపోయి యున్నది ఈచోటు, 
జ ప్ప్వరినీయు సన్న గిల్లినది ఇక్కద ఎలుకల (తీవ్వుటలును _ వాని బొక్కలును, 

బళీ, సంతోషము, ఈపని నీదించినది _ స్క_ందప్పు తౌణాం = స్కందుని కొడుక 
అకు - స్కందు6డం చార్యశా స్తృపణేకి _ ఆతని శిష్యులను అతని ప్రతులు 

అనుట, దొంగలకు _ మాబోంట్లక _ ఏతత్ [పథమం నిద్ధిలక్ష ణము _ పని నెజ 

వేటు ననుటకు _ ఇది తొలి నూచన _ కన్నమునకు మంచి సులువెన చోటు దొర 

కుట, అత్ర కమాళార మే ==. = ఇక్కద కన్నమును _ పనిని తొడంగుచో ఎట్టి 

కన్నము వేయుదును ? ఈనిషయమున భగవానుండు కనకళక్తి (అను మౌ గొప్ప 
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న వద్ద వ్యాకోశం భాస్మ-రం బాలచన్దం 

వావీ నిస్తీర్తం స్యస్కిశం పూర్షకుమ్ళుమ్ 

త్ర త్కస్ని నేశే దర్శ్మయా మ్యాత్శశిల్బం 

దృష్ట్యా శో యం య ద్విస్త్తయం యాన్తి వౌరాః, ౧౩ 

త దత వ క్వేష్ట శే పూర్ణకుమ్మ ఏవ శోభతే, త ముత్చాదనూమి. 

ల కా. 

యాచార్యుండు _ దొంగతనపు శాస్త్రము (వాసినవాండు ఎ). నాలుగు విధములగు 

కన్న పు టుపాయములం జెప్పియున్నాడు, అడేమున గా_బాగుగా కాలిన యిటికలను 

లాగి జేయుట, పచ్చి యిటికలను తెగ(గొట్లుట, వట్టి (మట్టి) ముద్దలను తడుపుట, 
౬ 

కొయ్య వానిని పగులంగొటుట _ అని, శావున ఇట కాలిన యిటిక లఅడినయందు 
డు 

ఇటికలను లాగి వేయుట (చేయదగును). చారుద త్తునియిల్లు గొప్పది చక్కు_ల౮గొ 

కట్టయబుడిన బంగాళా యగును _ కావున గోడ కాలిన యిటిక లది, 

వో, ౧9. కన్నములు ఆయాగోడలక చోటులకు తగినవి పలు తెజంగులు 

చెప్పయిడినవి _ పద్మ వ్యాకోశం = పద్మవిశాసము _ వికసించిన పద్డుపు టా కారము 

గలద్వి భౌాస్క_రం = నూర్యూ (డును ల నూర్యునివ లె గుం డముగా నుండు నదియు, 

బాలచస్తంం = చంద రేఖయా కారము గఅదియు _ వాపీ వి స్తీణ౯ాం = (లావుపాటి 

నోడయొన్స చావివలె లోతుగా విస్తరించినదియు, స్వస్వికం = నాలుగు మూల 

చరుకఫు రూపు గలదియు, పూణకాకమ్చుం = పెద్దకడుపు సన్నని మెడ _ వీనితో 

"పద్ద బుంగవలె నుండునదియు, తత్ = కావున, కస్మిక౯ 'జేశే = ఏయెడ, అత్మ 

శిల్పం దశకాయామి = నాకళ (ేర్చును, చూపుదును? యం = దేనిని _ దానిని, 

శః చదృహ్వై= శేఫు చూచి, పౌరాః= పురజనులు యత్ విస్మయం యాన్ని = 

ఎందులకు ఎంతీయు ఆళ్చర్యపడుదురో, అట్లు ఆందులకో ! 

కన్నములు ఎన్నియో రకములు కలవు, ఇక్కడ ఏచోట ఏరక మెన దానిని 

వేని చేప్ర తెల్లవాజు _ జనులను విజగుపఅుతును ! 

తదత్ర ... =మటీ యిట ఈశాలిన యిటికల గోడలో, ' నిండుకండ ' - 

అ యాశారముగలది _ రాణించుకు దానిని వేసెదను. 
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అన్యాసు భితిషు మయా నిశి పొటితాసు 

యారత తాసు విషమాసు చ కల్పనాసు 

దృస్త్రా [వభాతనమ యే (వతి వేశివగ్లో 

వోషూం శ్చ మే వదతి కరణ శాశలం చ, ౧ర 

నమో వరదాయ కుమారశా ర్చి శేయాయ, నమః కనకశ క్షయే 

(బ్రహ్మణ్య దేవాయ దేవ వ తాయ, నమో ఛాన్య-రనన్టినే, నమో 

యోగాచార్యాయ య స్యాహం (ప్రథమః శివ్యః, తేన చ వరి 

తుష్టేన యోగరోచనా మేదళ్తా 

శో, ౧౮. మయా=నావేత్య, నిశి=రాత్రి, పాటితాసు = పగులంగొట్ర6 

బడిన _ (తీవ్వ-బడిన, శూర వమతాసు = ఉప్పురి ని నట్టి, అన్యాసు భిత్రీషు = వేటు 

గోడలలో చానియెడ అనుట, విషమౌాసు = ఒక్క_దానిం బోలక ఒక్కటిగా, 

ఉన్న _ కాల్చిన యిటికల్కు పచ్చి యిటికలు మొదలెన శారణమున అనుట _ 

కల్పచాను = (కన్నప్ర) రచనలయందు, (సతి వేశివగ ౬-9 = ఇరుగుపొరుగు జనుల 

మొత్తము [_పఫాత సమయే = తెల్ల వాలినంతట, దృష్ట్వా = చూచి, మే కమజాణే = 

నా(కన్నపుిబని యందు దోహెాకా చ కౌళలం చ వదతి = పొరపాటులను 

చేర్చును, వదతి = చెప్పుచుండును, 

ఊరిలో నీను రాశుల వేసిన కన్నములను, ఆయాయెడలప నోడలక 

తగినట్లు వివిధము-గా నుండువానిని, ఇరుగుపొరుగువారు "తెల్ల వాజ (గానే చూచి, 

ఇదిగో ఇక్కడ పొరపాటు, ఇదిగో ఇక్కడ నేర్చు అని పలుకు కొనుచుందురు, 

కమౌార కొ రి కేయుండు, కనకళ కి, (బావ్మాణులనం గూర్చువాలడైన 

దేవ వతు(డు, భాస్క_రనంది, యో గాచార్యు (డు, అందు చార్యవిద్యా చార్యులు _ 

ఇది వారి 'సం(పదాయము కాబోలు. ఆందు కడపటివాండగు, యాగాచార్యునికి 

చను సామా త్తు శిష్యు డను, తొలివాండను, అసాధారణ ళం భూషువను, ఆసా 

ధారణ శిక్ష పొందినవాండను; పరితుస్వేన =నాయెడ మిక్కిలి సంతోషము గల 
వా(డైన యాతనివేత, మే యోగరోచనా దత్తా = నాకు మందు మూలికలు చేర్చిన 

గోరో-చనము _ ఒక పూ(తమందు ఈ(బడినది, 
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న్డ్, అనయా హీ నమాలబ్దం న మాం దత్వ్యున్తి రవణ 

శ్మన్ర్రం చ వతితం గాలే రుజం నో త్పాదయిష్యుతి, ౧౫ 

(తథా కరోతి) ధి కస్టమ్. (ప్రమాణసూూత్రం మే విన్మృతమ్, 

( విచిన్న్య ) ఆం, ఇదం యజ్ఞోవవితం (వమాణసూత్రం భవిమ్యలి, 

యజ్ఞోవవీతం హి నామ (బాహ్మణన న్య మహా దువకరణ దన్యమ్, 

విశేషతో ఒ-న్ముద్విధ న్య. కుతః 

శ్లో, వతేన మావయతి భిత్రిసం క ర్భమార్ల 

మేతేన మోచయతి భావణ సంపయోగాన్, 

ఉస్ధాటకో భవతి య న్న్రదృ ఖే కపాశు 

"దష్టన్య కీటభుజైః వరివేస్టనం చ. ౧౬ 
umm 

వో, ౧౫ అనయా = దీనితో, సమౌలబ్ధం = పూ మంబడిన, మౌం = నన్ను, 

రకీణకః 'దక్యున్ని = = గ స్తుతిరుగు వారు, చూడీశలేటు _ శస్త్రం చ= ఆయుభము _ 

కత్తియో కటారియో చాణమో అది, “గా తే = దేహాన, పతితం = పడినట్టిది 

రుజం న ఉ త్పాదయిప్యుతీ = నొప్పి _ గాయము సయితేమును _ కలిగింపదు, 

(పమాణ నూ తం = కొలత (తాడు నాచే మజువ(బడినదే _ ఆలోచించి, ఆం = 

అవును, జ్ఞ పీక తెచ్చుకొనుమాట, యజ్ఞోపవీతం = జం'చెము,. కొల తాడగును లే, 

జండె మనంగా (బావ్మాణునికి గొప్ప యుపకరించు వస్తువు. విశేషము గా _ 

ఆందును అనుట _ నాబో6టికి,. ఏలన 

న్, ౧౬. ఏతేన = దీనితో, భిత్రిహ = గోడలో కమలణామొగ ౯౦ = 

కన్నమును, మాపయతి = కొలుచును, ఏతేన = దీనితో, భ్రూపషణసం పయో గాక = 

నగల -వీలలను కొలుకులను, మాచయతీ = విడందీయును, య నృృిద్భఢే = ... 

ఏల యుదలగుదాని చే గట్టిగా నున్న 'తలుపువనెడ, ఉదాటకః భవతి = దానిని. 

ఎతి. తలుపు తెజచుసాఫనమును అగును, కీటభుజైైః = ఫురువుల చేతను పాముల 

ఛేకను. దష్ట్రస = కజవ(బడీనవానికి _ విసము ఎక ్క-నీక చెత్తురుకారనీక _ 

| చేస్తనం చ = ఆ చుట్టురా చుట్టుకట్టును, అగును, . 

॥ అంకెమకో కన్నపుదొంగవ ఇన్ని యుపయోగములు ఉన్నది, 
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మావయిత్యా కర్మ నమారభే, (తథా కృ త్యావలోక్య చ) 

ఎకలొ సాన శై ఒయం సంధిః, ధి క్క-పష్టమ్, అహినా దష్లో 

౬స్ఫి ! ( (యజ్ఞోవవీతే నాబ్దులీం బద్ధ్యా విష వేగం నొటయతి, చికిత్సాం 

కృత్యా) న్వస్థో స్ట, ( పునః కర్మ కృత్వా దృష్టా చ) అయే, 

జలతి (వదీవః, తథా పీ, 

న్లో, న్ా (వదీవన్య సువ ర్ల విజ్ణరా 

మహీత లే నంధిముఖేన నిర్లతా 

వి ఫాలి వర్య నృతమః సమావృ తా 

సువర్గరే ఖేవ కచే నివేశితా. ౧౭ 

(పునః కర్మ కృత్యా) నమాప్తో ఒయం నంధిః. భవతు, ప్రవ 
గామి, అథవా న తావ తృ్రవి కామి, (వతిపురుమం నివేశయామి, 

న = 

మౌపయిత్వా = కొలిచి, కమ౯ా = కన్న ఫుంనిని, ఏకలో ప్రావ శేప? - 

ఇంకను ఒక్క మట్టి పెళ్ళ మిగిలియున్నది, కన్నము వూర్తియగుటద, ఇనీ 
. అయ్యో 1! పాముచే కఆవలబడితిని! విషచేగం నాటయతి = విసమెక్కి_న బాధను 

న్ా అ జీ ల వగా అ ల్ 
అభినయించును, చికి తాం కృత్వా = వెద్యము ల (పతికియ _ చేసికొని, స స్థ 

అన్నీ - మౌనినవాండను _ విషబాధ లేనివాండను ఆగుచున్నాను, 

వో ౧౭ (పదీపస్య = పెద్దదీపముయొ క్క, శిఖా = జ్వాల _ దివ్వె, 

నువణకాపిజ్షరా = బంగరుపనిమిగలదై సంధిముఖీన = కన్నపు దారిగుండ, మహీ 

తలే = -శీరమాంద, నిగకాతె = వెలువడినదె, పర్యన్న తమః సమావృతాొ = ఇటు 

నటు చీకటిశే ఆవృత యె, కే = ఒరగంటి పె, నివేశతా = ఊంపయిడిన _ గయ 

బడిన _ సువణక౯ా రేఖా ఇక = బంగరు గీటువలె, విభాతి (పళాళించుచున్నది. 

చుట్టును చీకటి నిండియున్న నీల కన్నమునుండి వల్వడిన దీపపు 

వెలుంగు (కన్న ఫులావే గఅది బంగరు నొరగంటిగీటువ లె (పకాశించుచున్నది, 

అథవా = ఆట్లుకాదు ఎ నీను (ప వేశింపను, [పతిపురుషం = మారుమాని 

నీని = మౌనిసి బొమ్మను, ని వేశయామి = అందు ెప్రెదను య (ప వేశించిన్నళ్లైన, 

లోపల ఎవరె నను _ మేలుకొనియుండి ఏ మేని చేయుదురా అని పరీజీంచుకొనుటక్య 

MR -- 25 
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(తధా కృత్యా) అయే న కక్సిత్, నమః కార్తిశేయాయ 

( (వవిశ్య దృష్టా చ) అయే, పురుషద్యయం సువ్వమ్. భవతు, 

అత్మ ర మరం ద్వార ముర్జటయామి, కథం జీర్ణతా ద్ద్భృహాన్య 

విరాౌతి కపాటమ్, త ద్యావత్సలిల మ న్వేషయామి, కష్ణ ను ఖలు 

సలిలం భవిమ్యతి? (ఇత _నృతో దృష్ట్వా సలిలం గృహీత్వా తీవ 
స్పశ జమ్, ) మా తావ ద్యూమౌ వత చ్చబ్ద ముత్పాదయీత్ , 

భవతు. వ వృష్నేన (వ భ్ ఏవం తావత్, ( ఎ ప్రేన (వతీత్య కపాట ముర్దాట్య]) 

భవతు, నవం తావత్, ఇ దాసిం వరీజే కిం లత్మ్యుసు ప్తమ్, ఉత 

దొంగతన కర్మకై యుంచుకొను సాధనసామ్మగిలో చేరినది, ఈ బొమ్మ, అయేన 

కశ్చిత్ = బళి, ఎవరును లేరు, ఆత్మరమోథ౯ం = నన్ను శాపాడుకొనుటప _ 
తటాలున పాటేపోవల సివచ్చిన పాతిపోవను సులభ మగుటవ _ ద్వారం ఉర్హాట 

యామి = వాకిలి 'తెజచియుంచెదను, జీణ౯ాత్యాత్ గృవాస్య = ఇల్లు aan 

(పొకడై శిథిల మె ఉన్నందున, కథం! విరౌతి కవాటమ్ = ఏమి! తలుపు (తెజిచి 

నపుడు) (మోత కలుగుచున్నది! తుప్పూపట్టి బిగుసుకొని పోయినందున, క్వను 

ఖలు .., కానీరు ఎక్కడ నుండునుళి (అది తన సౌమ్మగిలో లేదు. ఇటు నటు 

చూచి నీరు చేతం గొని చల్లుచు ఆంతలో భయపడుచు, మూతావత్ ... = 

అది నీలమోి(ద పడుచు (మోత కలిగింపకుండును గాక, శానీలే ఇట్లు _ అని 

తలుపును వీపుకు తగిలించుకొని _ ఈవ్. ధాతువుకాదు ఇవ్ తలప్రు తెజచి, 
కిం అక్ష్యు సుప్తం = ఏమి పెకి అగపడు మాత్ర మెన కనుమూ6ంతయా * _ అగపడు 

నిద్రయా, నేను (భ్రమించుచున్నాచా _ లేక నిజమైన నిదయేయగునాఃి ఇందు 
ని దపోవువారి య ఖిపాయమునకు ఏమియు నూచన లేదు, వారినిద తన 

(భమయా _ నిజమేనా* _ ౦ need to simulate - అని జీ. వేం. ఆపే - 
‘feigned sleep’ అన్నాడు ఇచట భేదము నూత్ముము. నిదలో మెలకువ 

వచ్చి మరల పట్టువజకు ఊరకే కనులు మూసికొని యుండుట కలిగినదే, అది 

యగును గాని, అట్టి అభినయమునం దాత్పర్యముకలది గాదు, కావుననే (తస 
యక్నము _ వ్యాజ _ ఛద్మ_ సుప్తం _ అని వ్యాఖ్యాత లు పారపడినారు, ఆ సేయు, 
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వరమార్థ సుప్త మిదం ద్వయమ్. ( (తానయిత్యా వరీత్య చ) అయే, 
వరమార్థ సుస్తే నానేన భవితవ్యమ్, తధా హి 

న్లో, నిః శ్వాసో ఒ౬_న్య న శజ్కి_తః సువిశేద 

స్తుల్యా నరం వర్త శే 
దృష్టీ రాఢ నిమోలితా న వికలా 

నాభ్య నే చజ్చ్పాలా 

గాతం నన్నశ రీరనంధిశీధిలం 

శయ్యా వమాణాధికం 

దీవం చాపి న మర్ష యే దభిముఖం 

న్యా ల్లత్యసు వృం యది, (00౮ 
we ఆగను లా లాలా. ద యా — 

‘Feigned’ అన్నాడే! లేక నిజమయిన నిదయా * (తాసయిత్వా పరీక్ష్యు = 

భయ పెట్టి పరీకీంచి చూచి, అయీ పరమాథలా ... = ఓహో, ఇది నిజమెన 

నిదురయే కావలయును _ వీరు నిజముగా నే నిదురించు చుండంబోలును, తథాహ్ి = 

అస్టైగదా _ అన్నియు నిజమైన నిదుర కాందగిన అతేణములే గదా _ 

శో ౧౮, అస్య = వీరికి _ ఈద్వయమునకు నిఃళ్వాసః = నిట్టూర్పు, న 
కద్కేత: = జంక, భయము కలిగినదిగా (బిగ యుట్రినదిగ్సా లేదు. సువిశదః = 

స్పష్టముగా ( తెలియుచు వివంబడుచు) ఉన్నది; తుల్యాన్నరం వళళ తే = ఊర్పు 

నకు ఊోర్పునక నడుమ సమానమైన ఎడము కలిగియున్నది _ అభినయసు దొంగ 

నిదలో వారు ఎంత చీర్పరు లై నను ఆయొడములోే “హెచ్చుతే గులు కలుగక పోవు 

అనుట దృష్టికక కన్ను _ చూఫు అని యేన, గాఢనిమోలితా = గట్టిగా సందు 

లేక అనిశాదు ఈఊన్నంతలు అంటుకొనినట్లు మూనికొనయిడి యున్నది; న 

వికలా = ఆగపడి ఆగపడటపండునట్టు చూచుటలేదు,ు న అభ్య న్లశే చ్చలా = 

లోపల పాప కదలక ఆడకయ యున్నది శాతం = దేవాము, (స _స్టశరీర 

సంధి, శిథిలం = జాటీన _ బిగువు లేని _ కీళ్ళు కలిగియున్నది, సళ్ళి (పడకం 

బడి ఉన్నది, శయ్యా పమాణాదికం = పడుకకొలతకు సరిగాశాక, మిగిలి 

ఉన్నది _ అపిచ = మజేయు, అన్నిటికిపెగా లక్ష్యును ప్తం స్యాత్ యది = 

(దొంగ =) ఆగపడుటజ మాకే మెన నిిద్రయగు నేని, అఫిముఖం = ఎదురుగా, 

దీపం = దీపమును, న మప యేళత్ = ఓర్వదు, ఒప్పదు, 
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( నమస్వైదవలోక్య ) అయీ, కథం మృదజ్ఞః, అయం దర్హ్రరః। 

అయం వణవః, ఇయ మపి పీళశా, వచే వంళొః అమో 'పున్త కాః। 

కథం నాట్యాచార్యన్య గృహ మిదమ్! అథవా భవన వత్యేయా 

త్స)విసో స్మి, త త్కిం వరమార్థదరి దో ఒయమ్, ఉత రాజ 

భయా చ్చారభయా దా భూమిష్టం (దవ్యం ధారయతి, త న్న 

మాపి నామ శర్విలక న్య భూమిష్టుం (ద్రవ్యం ' భవతు, బీజం వథీపామి 

వీరి నిద నిజమెనదే సందేవాము లేదు, ఊర్చులో జంకు కొంకు లేకున్నది, 

స్పషముగా విడుపు పటు తెలియు చున్నది, ఊర్పున ఊర్పుక ఎడము ఏకరీతిగా 
బట లు a 3 A) గ) 

ఉన్నది, కంటిమా(త ఉన్నంతలోగటిగా ఉన్నది, సళ్ళు లేదు లోపల పాప అడుట 
యలు 

లేదు చేవాము కీళ్ళుసళ్ళి అవశముగాా ఒక శాలు పడుకను ఒకటి పడకకు 

తప్పియు, అస్తు చేతులును, పడకను వదలి మించి ఉన్నది, ఇంతే ఏల? దొంగ 

నిద ఎదుట దీపపు వెలుతురును ఓర్వ నే ఓర్వదు, 

సమన్తాత్ ఆవలోక్య _ అంతటను కలయ జూచి, అయే _ ఆశ్చర్యము ! 

కథం = ఏమో! ఎట్లూ ! దదుకారః = ఒక వాద్యము, పిల్లన గోవిం బోలినది, 

పణవః = ఉడుక _ హుడుక్కు_ _ అని అదియు నొక వాద్యము - మృదంగము 

డోలుం బోనిది ఏతే వంశాః= ఇవిగో పిల్లన గోవులు, ఇవిగో పుస్తకములు _ 

అచ్చువియో, (చాశవియో, ఏమో నట్లువొబయిల్లా యిది! అథవా = అటు 
ఈం జ య టి 

శాద్కు నాక తెలియదు _ భవన్మపత్యయాత్ = ఇల్లు “పెద్దదిగా నున్నదనుక్ ని 

ఆనమ్మక ముతో చే, తక్ కిం_... మణీ యిత6 దేమి నిజముగా సే దర్శిదుడా * 

లేక రాజువలని భయమునను _ (అతండు_సావ పెట్టి బలాత్కారముగా గొను నన్ఫి 

దొంగల భయమునను, భనమును (ఎక్కు డ నేని చేలలో (వూడ్చి) పెట్టి ఉంచు 

కొని యున్నా యా? ఏమి, చాకు శర్విలకునికి సయితము ధనము నేలలో పూడ్చి 

నది యగునా* _ నీను శర్విలక డను అన్ని యుపాయములు ఎటీగిన వాడ నే _ 

పాతాళమున "పిటినను కనిపట చీరునుగదా, శానీ _ (కనిపటుదను దాని 
ఉం ళం బి లు 

యుపాయమును అనుప్వించి,) గింజ ఉం చెదను _ (ఆది మం తింపంబడినది _ఆంచి 

ఉంచిన గింజ. నస్బారీభవతి = ఉబ్బ లేదు _ ఉబ్బినధనము ఉన్నదని చోటున 



తృతీ యో 2౬ జ్యః 197 

(తథా కృత్యా) నివే వృం వీజం న క్వ చి త్పారీభవతి. అయే, 

వరమార్థదరి వో ఒయమ్, భవతు, గచ్చామి 

విదూ.__( ఉత్స్యప్నాయ తే ) భో వయస్య, నంధి రివ 

దృశ్య తే, చౌర మిన పశ్యామి, తే ద్భృవ్లోతు భవా నిదం సువర్ణ 

భాణ్ణమ్, [భో వఅన్ప, సంధీ విఅ దిజ్ఞది. చోరం విఅ స్రామి, తా 

గణ్లదు భవం ఏడం సువణ్ణుభణ్ణఅము | 

శిర్షికం న ఖ' లయ మిహా మాం (పవిష్థం జాతా 

దరిదో ఇన్నీ త్యువహనతి. త త్కి-౦ వ్యాపాదయామి ! ఉత లఘు త్వా 

దుత్స్యప్నాయ లే! (దృష్టా ) అయే, జర్జరస్నాన శాటీ ని బద్ధం 

దివవభ యోాద్దీపితేం నల్వే మే వెతే దలంక రణ బాణ్ణమ్, భవతు, 

గృహ్షోమి, అథవా న యుక్తం తుల్యావళ్థం కులపు త్స జనం ర్స్ 

యితుమ్, త దచ్చామి, 
PTT TE 

or 

పట్టియిచ్చును, ఆ టల్లైందును ఉబ్బ లేదు, బీజమ్ _* ఏక వచనము _ ఒక శు _ అని _ 

చే, వేం జాసిక, ఓహో ఇతందు నిజమైన దర్శిదు(జే _ సశే శానిమ్ము, షక 

ఇట చెందుక ? పోంయొదను లే క 

ఉత్సప్నాయతే = కలలో పలవరించును, కన్నముని దొంగను త అంచు 

కొనుచు జే నిదించినాండు గాన _ కలయు పలవరింతయు, .. కన్నము వలే 

ఆగ పడుచున్నది! దొంగవలె అగపడుచున్నాండు,. శావున ఈబంగారునగను 

సీవు తీసికో, కిం న... ఉపవాసతీ 2 = ఏమియు ఎట్టి బంగారును లేని యా 

చోటికి వచ్చితి నని ఇతేండు నన్ను “శ్వీ*ళ నము. చేయండుగడా, చంపుదునా శీ 

(యేలుకొన్నాండు, నన్ను వీం జేమేని చేయునేమో యన్సి, అఘుత్వాల్ = 

పిఖీకితనమువలన _ మనసు శేలికయె (కన్నము దొంగ అని కలగని _ అనుట 

ఓహో! చింపిస్నానపు చేనికలో _ -గామం చాలో కట్ర్టంబడీసది, దీపపు వేలుంగున 

తళతళ యగపడుచున్నది, నిజముగా నే ఇది (అలంకార =) పెట్టుకొను బంగరు 

నగ! శాన, తీసికొందును, అట్లు శాదు, కూడదు సాటియవసలో _ దారి,ద్య 

ములో అనుట _ ఉన్న మంచి యింటిఫుట్టువును కులీన (బావ్మాణుని కీ డించుట, 

శావును పోయెదను, 
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విదూ___భే వయన్య, శాకితో ఒసి గోాహ్మణి 
కామ్యయా, య చేత త్పువర్ల భాణ్ణం న గృృహ్తోసి, [భో వఅన్ఫ 
సాబిదో సి గోబమ్ముణకామావ, జజ ఏదం సువళ్షిభ జ్ఞఅం ౯ గేన్లాసి ] 

కర్వి-___.అనతి కమణీయాః భగవతీ గోకామ్యా _వాహ్మణ 
కామ్యా చ. త డ్దృహ్లోమి, అథవా జ్యలతి [వద్వః, అస్తి చ 
మయా (వదీవని ర్యావణార్థ మాగ్నేయః కీటో ధార్య ల, తం తావ 
త్స) వేశయామి, త స్యాయం దేశకాలః, ఏవ ముకో మయా 
వ్వ్ యా కే వాన్య దీవ న్యావరి మల్లాలె ర్విచ్చితే ) ర్విచరితుమ్, 

వష వత్తద్యయాని లేన నిర్వాపితో భ్మదవీఠేన, ధిక్కృత మన్ల కారమ్, 
అధవా మ యూ వ్యన్నృద్చా/హ్మాణకు లేన ధిక్కల్చుత మన్హ కారమ్, 

శాపితేః ఆని _ ఒటు పెటయిడిళివి, గోవ యొక్క. యు (బా న్మాణుని 
లు బి 

యొక్కయు కొర్కి చేత _ఆనంగా వారి కోర్కిం డీర్పమి చేత _ అటి పాపము 
జేసినా యడ వగుదువు _ అని ఒటు, 

అ 

తత్ గృహ్హామి = కావున కెకొందును. ఊహరా_ కూడదు కొనను), దీపమా 
జెలుయుచున్నచే _ నేను అెలిసిపోవుదును _ అనుట, గోశామ్య్య = గోవులకు పెట్టి 
కోర్కి_౦ దీర్చుకొనుట - ఆదావ్యాణశామ్యా _ (బావ్మాణుని కోర్కి 0 దీర్చుట - (వత 

విశేషము _ ఆధిష్టార్భ జేవత గలది, కావుననే భగవతి యనుట, అన్సీ _- ఆని అవ్య 
యము = తాక్యాలంకారము _ * అవును” _ అని సంభాషణలో పలుమొజు వాకా 
అలంకారముగా పలుపదుర, స్థరణార్గకముగ్కా ఆ గ్నేయః _ నిష్పుమో(దికి _ వెలు 
తురు మిందికి _ ఎగురునది _ ఒకజాతి మిడుక. దానిని భ|దపీఠము _ అందురు, తస్య 
ఆయం డేళశాలః_ దాని (ప్రయోగానికి ఇదిచోటును, సమయమును. యాతి 
ఏవ _ చీకటిలో దూటీ జెలుతురు లేక ఆ యొక్క. దీపమే ఉన్నందున నూటి గా 
దానిమో౭దికే పోయినది, దీపము చుట్టును వలయములుగా ఎగురంగా దాని జెక్కు..ల 
గాలికి దీపము అతిపోయినది, ధిక్ = ఇసీ, కృతం ఆగ్థ శారహ్ _ చీకటిచేయ( 
బడొనడి _ నాకె నను ఇంక నెటు చూచుటయు, శేయుటయు, నాపనిని, ఆథవా = 
అంతీయ కాదు _ ఇ డేపాటి? అనుకొనుట _ మయా అపి _*, డజానావచేతన్తు ఫురువు 
చేత ఈ బావ్యాణగ్భహముంబో లె సే, నూ (బావ్య్మాణపలమున - (బ్రాహ్మణుల మైన 
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అహం హీ చతు శ్వేదవిదో 2. పత్మిగాహకస్య పుతః వ ర్విలవో 

నాను (వా హ్మ్ ణో గణి కామదనికార్థ మ కార్య మనుతిస్టామి, 

అఇదాసీం కరోమి (చవాహ్మణన్య (వణయమ్, ( ఇతి జిఘృయుతి 

విదా_ఫో వయన్య, శీతల న్నే ఒగహాన్నః, [భో వఅస్స, 

నీదలో చే అగ్గహాల్టో ] 

శర ధి క)తూదః, నలిలనంవర్కా- చ్చీతలో మే 2౫ 

హాస్తః, భవతు, కలో ర్ల్హన్తం వమీపామి, 

(నాశ్వేన సవ్యహాన్న ముస్షీకృత్య గృక్లోతి 

విదా. గృహీతమ్ 1 [ గహిదమ్ ], 

యాలు వాలా 

భూయింట, నాయీ నడవడిచే ఎంతీయు మాలిన్యము _ పాపము _ చే(కటిం 

బోనిది _ కలిగింపంబడినది! ధిక్ _-వ్ర్కీ వీ! అవాం హీ = నేనో నాలుగు 

వేదములు "నేర్చిన గొప్ప (శో[త్రియానికి, ఎవరివలనను ఏమియు దాన మైనను గొనని 

అత్యంత ళు చియెనవానిక్, కుమారుండను, శర్విలకు( డని "పీరువడ్డ (బ్రాహ్మణు 

డమ, (మణి) మదనిక అను బోగముదానికో సము _ మదనిక వసంతే శన చేటికదా _ 

ఈకూడని పనిని _ చోర్యమును, అందును [బావ్మూాణుని ధనము దొంగిలుటను _ 

చేయుచున్నాను. ఇప్పుడు (వావ్మాణుని _ మె తేయుని _ కోరికను తీర్చెదను, 

నగను తీనికొందును, 

కీలక తే అగ వా సః _ సీ ముంజేయి చల్లగా ఉన్నటే! అది మె లేయునికి 

చారుదత్తుని నిదలో నున్న చాని వేయి శాదు అని సందేవాము కలిగింపంగా _ 

అప్పుడే దానికి వేండి కలుగు ఉపాయము చేయుచున్నాడు, దొంగ, చల్లదనము 

సళ్ళు తాంకి తలుప్పుమో(త లేవండుటవ పోసినందున, మె. లేయు6డు కలలో 

సువర్ణ భాండమును 'దారుదత్తునికి ఆని, సమయానికి దానిని అందుకొన్న ళర్విలకని 

చేత ఇచ్చుచున్నాండు (ప్రమాదః = పొరపాటు, కక్షయోః వా_స్తం కీ పామి _ 

సంకలలో చేయి పెట్టుకొందును, దాన వేండియెప్కను గదా, ఎడమచేతిని 

వెచ్చగా చేసి భాండముం (౯నగను) గొనుచున్నాడు, గృహీకమ్ € = కకాెనం 

బడినదిగదా ౪ 
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శర... అనతి క్రమణీయో 2_యం (బ్రాహ్మణ ప్రణయః, త్ర 

దృృహితమ్, 

విదూ.___ఇ డాసిం వి క్రీతవ వణ్య ద్రవ వణిక్, అహాం సుఖ 

స్యప్సా్యమి, (చాణిం విక్కీ ణిదవణ్లో విల వాణిఓ, అహం సుహు 

సువిన్సమ్ |]. 

కరి _మహా బాహ్నణ, స్వపిహి వర్ష శతమ్. కష్ట మేవం 

మదని కొ గణికార్టే _్రాహ్న్మణకులం తమసీ' పాలితమ్, అభ వో 

ఆత్మా పాలితేః 

న్లో, ధి గస్తు ఖలు దారిద్య మని ర్వేదిత పౌరుషమ్ 

య చేత ద్లర్లి తం కర్మ నిచామి చ కరోమి చ, ౧౯” 

ఆనడ్మికమణీయ। ++. = బాహ్మణునికోరిక మానంగాదదని దానిచేశ తీసీ 

కొన (బడినది, ఇదానీం ... = ఇప్పుడు 'బేరఫున స్తువును అమ్మి వేసికొన్న _ కోమటి 

వలె "నేను సుఖముగా చింత లేక నిదురింతును, _ కోమటికి వస్తువు అమ్ముడు 

పోయిన _ దానిదైన వలయు లాభమును చెందును, శాపాడవలయు శేశము 

పోవును _ అక(డు ఆదడమజిచి హాయిగా ని|దించును. ఇదంతయు మె శేయని! 

కఖ పనియు, శర్విఅకునికి మేలుకొనియున్న దొంగ పనియు _ ఇ చేడియు చారో 

ద గ్రయ్యకు పాటక చేరి విని (పొద్దుపోయినందున గాఢముగా ని దించుచున్న 

వానికి తెలియదు, 

కస్తం = కట్టా _ _ అయ్యో _ మదని కాగణి కాస్ట్ = బోగము మదనికకో సము _ 

* (ఛావ్మాణవలం = బావ్మాణ చారుద తే గృవామును, మౌ (బ్రాహ్మణ (శోతియ 

కులమును దీప మొర్చియు, పాపము చేనీయు మీక టిలో _ పాపమున _ పడ వేయండి 

నద్కి [కమముగా శేషచే అన్యయమును, శారు శాదు _ నాయాళ్ళ (రౌరవనరక 

మునం) [దోయయడినది ! 

వో, ౧౯. చారిద్యం ధిక్ అస్తు కిల = దారిద్యముం గూర్చి వీ! చీ!. 

వీకొట్టుదును గాక _ (అభెట్టి దనంగా) లని జే౯ాదిక పౌరుష మ్ = చానిం దీర్చుకోనుట 

కన 'స్రరుష షప్రయక్న మునేడ రోంతతోంపనిది, యత్ = ఏలన, ఏతత్ గహిొకళారేం 

కమళా = ఈనింద్య మెన పనిని, నిందించుచునున్నాను, మణి వేయంచును 

ఉన్నానే! కాదా దుఃఖములేని ఫురుషశారముగలది, దుఃఖపడవలనినవా?ని 
దు.ఖపడనీక చేయించుచున్నది. 
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త్ ద్యావ నృృదని కాయా నిష్క- )యణార్భం వన న్నసేనాగ్భుహం 

గచ్చామి. (వరక మ్యావలోక్య చ) అయే, వదశబ్ద ఇవ, మా 

నామ రయీణః, భవతు, నృమ్మాభూ త్వా తిబ్బాూమి, అథవా మ 

మూవి నాము శర్విలక న్య రవ్నీణః, యో ఒపహాం 

న్లో, మార్హారః (కమశే, మృగః (వనర కో, 

శ్వేనో (గహాలుఇ్బునే, 

సుప్తాసు వృమనుష్యవీర్యతుల నే 

శా, నర్బశో పన్నగః, 

మాయా రూవశరీర వేశర చ నే 

చీ చీ పొడు పేదటీకము! (దానిం చాపుకొననెన) (పయత్నము నెడ 

రోంతగొనను కదా, నిందించుచునే చేయుచును ఉన్నానే _ చీ! చీ! 

తత్ = కనుక, ఇంక, మదనికాయాః నిష్క్టంయళావ జాం = (ధనము 

ఇచ్చి) మదనిక చానిసతనముం చాపుటన _ విలిచి నా భార్యం జేనికొనుటక, 

వసంత సేనయింటికి పోయెదను, అంతయు ఆరా(తిశాలమున నే, పదళబ్ద ఇవ = అడు 

గుల చప్పుడువలె నున్నది, మొ నామ రవీణః = ఆశెనవలు _ పోలీనులు కారుగదా. 

కానీ, _సంభమ నయ్యెదను _ _సంభమువలె _ నిలుతును, అథవా = ఏల క ఎందులకు 

అట్లు జేయుట* చేయను నాకును శర్విలకనికి పోలీసులా ! నేను ఎట్టి వాడను 

అనుకి ందురు * 

వో, ౨౦, కమే = దాయటుటయందు అగువును మాజాూలళారః = పిల్లి లా 

పిల్లి గంతుఅం బోవుదును. (పసరణే = పేరెమున, మృగః = జింకను, _ మృగజన 

మని (పనిద్ధి - గవోలుఖ్బ నే = పట్టును చీల్చుకొని, ఒడిసికొని, ఒడుపు తప్పించు 

కొని పోవుటయందు, _ పట్టుకొనుట కాక విడిపించుకొనుటయే ఇట (ప్రస క్షము _ 

శ్యేనః = డేను. నుసాగుప మనుష్య వీర్య తుల నే = నిదురిం చినట్లియు, 
—0 అటి లు 

నిదురింపక (మేలుకొని) ఉన్న ట్రియు జనుల వీర్యమును అంచన వేయుటయందు, 

శ్వా = కుక్క్ళు_ను, సపజణా జే = (పాంకుచుం బోవుటయందు, పన్నగః = పామును, 

రూపళరీర జేషరచ నీ = రూపమును దేవామును వేపమును _ దేశ్ శాఅముల నిష్ట్రమె 

నట్లు, _ తాల్చుటయందు మాయా = మౌాయాచేవినే _ దేవునికి సవాకారిణిగా 

MR — 26 
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వా గేశభాపా న్నే, 

దీపో రాతిష , నగంకశుసు డుడుమో, 

వాజీ నల్తే నా గలే, ౨0 
థా జ 

అవీ చ, 

కో, భుజగ ఇవ గతౌ, గిరిః స్థిర ల్యే 

వతగవ తేః వరినర్పణే చ తుల్యః, 

ఫన ఇవ భువనావలోకనే ౬_హాం, 

వృక ఇవ చ (గహాక్కో బలే చ సింహాః, ౨౧ 

ఎల్ల వారికి ఆయాధూపడేవా జీపములను గొల్పునది, దేళభాసా నే = దేశ భాషల 
యెడ, వాక్ = వాగ్లేవిని, రాత్రిషు = ర్యాతులయందు, దీపః = దీపమును. (వేను 

చీకటిని సరకుగొనను, చీకటిలో దీప మెట్లో అట్లు చేను నడయాడుచును అన్నింటిం 

జూూచుచును ఉందును, సజ్బ_ శేషు = సంకటములందు  ఇజుకలందుు, 
డుండుమః = ఇరుదల పామును _ పామే ఒదుగగలదు, ఇరుదలది మటీ వెప్పవల 

యునాకి స్థలే = నేల (సై గమనమున్య, వాజీ = గుట్టిమను, జలే = నీటు నౌః= 
నావను, 

ఆయాపనులయందు ఆయాయవి (పసీదములు, వానిని మించినవిలేవు, ఆశే 
ఆయాపనులయందు కరము చెప్పరిని. 

శో, ౨౧. ఇంకను తేన మహిమలం కెప్పుచున్నాయడు, గతే = గమనమున్క, 

భుజగ ఇవ = పామువంటి వాడను, మునుపు చెప్పినది సపకాణము _ (పాపట _ 

ఇట వేగమునం దాత్పర్యము; కనబడి అంతలో ఆద్భశళ్య మగును; సిం కే = 

చలింపమిని, గరి = కొండను. _సమ్మోభూ త్వా తీస్టామి అన్నాడే, అంశికన్ననుం 

గూడ చేప్రకణాం జూపుట; పరిసపక౯ాకో = సుడిసి రిరుగుటయందు, పతగపతేః 

తుల్యఃచ = గరుత్మంతునికి సమౌనుండను; ఆవాం = నేను, భువనావలోక నే = 

(శ్ర నున్నచోటు (నాలుగుమాలలు ఆకళించి యెొటుంగుటయందు. శళఇవ = 

కందేలువ లె [గవాణే = పట్టుకొనుటయందు _ పట్టుం నొనుటయందు నటీ యొడినీ 

తప్పించుకొననీక, వృకఇవ జ తోడేటివలె. బలే = భుజబలమందు _ ఎంఠటి వానిని 

నొంచుటయందును, ఎంతటిదానిని ఎత్తుకొని వోవుటయందును, నీంవాః చ = సింగ 

మను _ ఎద్దుం బోని యొంతబరువైనదాని నెనను నింగము _ నోటి ఖభోజఅలకో 

పటుకొని ఎతుకొనిపోవును, 
రు బీ 
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((పవిశ్య ] 

రదనికా.._.సో ధిక్, హాోధిక్, బ హిం రార ర సొాలాయాం 

(వసుపో వర్ధమాసకః, సో 2వ్యత న దృశ్య తే, భవతు, ఆర్య 
మై తేయ మాహ్యయామి, [హాద్దీ హాద్దీ, బహిరదుఆరసాలాఏ 

వసుత వడ్డమాణపీ, సోవి ఏళ్ల ణ దీనఇ, భోదు, అజ్జమి ల్పేఅం 

| 

నరా వేమి, 7 (ఇతి వరి కానుతి- 

కర్వి( రదనికాం హాన్తు మిచ్చలతి, నిరూవ్య) కథం త్రీ 
భవతు, గచ్చామి, ( ఇతి నిప్కూ-/నృః. 

రద-__( గత్యా న తొనమ్) సో ధిక్, హో ధిక్, అస్మాకం 

గృహే నంధిం కర్శయిత్యా చౌ రో ని ప్కూ- మతి, భవతు, 

మై లేయం గ త్యా (వబోధయామి, ఆర్య మై తేయ ఆలి ఫోత్తిష్ట 

pm నా 

ఇట్లు తన మహీమలం దాం దనియువజకో ఉగ్గడిం చుకొని తనిసినాండు, 
బాపనవాండయ్యు ఈపనిలో అనితర సదృశ మహిమను ఆర్జించి నాయడు, 

రదనికకు మెలంనవ నచ్చినది, వరమానన( చేండి అని చూచినది _ అగ 

పడ లేడు. య 

హాధిక్ ... = చీ వీ, (అప్పుడు బహిద్యాకార .,. = బయటి వాకిటికడ 
నున్న శాలలో నిషదించినాండు, వధకామానకుఃడు ఇప్పుడు అక్కడ లేండు, 

మె తేయచారుదత్తులు వచ్చినప్పుడు, వారికి తలుపు లీని, కాళు కడిగికొన నల్లి చ్చి, 
నగను మె తేయునికి అప్పగించి, తాను ఆక్కడ లేక లోపలికి పోయి పరుండెను, 
అది రదనిక ఎజు(గదు, కావున వాం డక్క_డశళేమికి చీకొట్టుచున్నది. ... = 
కాని, మె తేయయ్యను పీలిచెదను _ ఇట్లు మేలుకొని మాటలాడు మౌనినీని 
చీకటిలో చూచి వొంగ దిగులుపడీ చంప(బోయి, ఇంతలో స్రీ? అని కనుగొని, 

మానుకొని, తాను బయటికి పోయినాడు దొంగ, 

గత్వా = పోయి అనలా మె తేయుం గాన నడిచి, స్మతాసమ్ = భయ 
ముతో, అస్మాకం గృ హె... = అయ్యా అయ్యయో్య నున యింట కన్న మువేని, 



అస్మాకం గేహే నంధిం కర్శయిత్యా చారో నిప్కా-) న్మః, [ హర్ట్, 

హాద్దీ, అమ్హ్షాణం చేహే సంధీం కపిల చోరో ణిక్క_మది. భోదు, 
మిత్తేలం గదఉ వబోజేవి, (విదూవక ముపగమ్యా ) అజ్జమి ల్తేఅ, 
ఉ స్టేహి, అహ్మాణం "గేహే నంధిం కప్పిఅ -చోరో ణిక్క-నో, 7] 

విదూ.__( ఉళ్టాయ ) ఆ, దాస్వ్యాః పులి? కే, కం భణసి 

చరం కర్శయిత్యా నంధి ర్నిపష్కా- )నృః క్ [ఆః దాసీవథీవ్, కిం 

భణాసి -* చోరం కవ్చిఅ నంధీ ణిక్కనో” ] 

రద_..హ తాక, అలం వరిహాసేన, కిం న (తున వనమ్, 

[ హదాన, అలం వరిపహోనసేణ, కిం ఇ వేకసి ఏణమ్ _ 
వ 

విదా__ఆ డాస్యాఃపుత్సి) కే కిం భణసి “దితీయ మివ 
ద్వార ముర్షాటితమ్ ” ఇతి భో వయన్య చారుదత్త, ఉత్తి 
ప్టోతివ్ల, అస్మాకం గేహే నంధిం దత్వా చారో నిప్కా-) న్మః, 

చారు...భవతు, భోః, అలం వరిహాపేన, 

విదూ___భోకి న వరిహాసః, (వేకతాం భవాకా (భో, 
ణ వరిహోసో, పెక్టదు భవమ్ |. 

(కొట్టి) దొంగ బయిటికి పోవుచున్నా (డు, కానీ మె లేయుని కడకు పోయి _ 

ఇక్క_డనుండి పిలిచిన వినలుడునో పడదో _ న్నిదలేపెదను _ అయ్యా మరే 
యయ్యా, లెమ్ము లెమ్ము, మన యింట కన్నము వేనీ దొంగ బయటికి వెడలిపోయి 

నాడు | 

ఆ దాస్యాఃపుతికే ,.. = (నిద లేపీనదన్న చిఠరాకతో) ఆః _ ఏమే, 

అంజకూతురా ఏమి చెప్పుచున్నాను * _ దాస్యాః _ = అలుక్కు_ _ అర్భముతిట్టు' 

దొంగను వేనీ కన్నము వెడలిపోయినదా _ అని ఆమాటలను హేళనగా విపరీళే 
ముగా (తిప్పి పలికినాండు, వానికి నమ్మక ము లేదు, ఆదరి[ దపు టింటికి దొంగ 

వచ్చునని, కావున, వాతౌాక = ఇెడిబదికిన వాడా, ఆలం ..=మౌొను ఎగ తాళి, 

ఏమి దీనిని చూడవా? ద్వితీయం చద్యారం ఉద్దాటిళ ఇవ = రెండవ _ ఊన్నరీ 
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చారు.క స్మి న్లుేశే? 

విదూ_భేోః వమః, (భో, వసో. 

చారు__( విలోక్య) అహో దర్శనీ యో ఒయం సంధిః, 

శ్లో, ఉపరితల నిపాతి తేష్టకో ఒయం 

శిరసి తను ర్విపుల శ్చ మధ్యే శే 

అనదృశజననం[ వ యోగభీరో 

ర్హ్ర్రదయ మివ స్ఫుటితం మహాగృహన్వ. ౨౨౨ 

కథ మస్ని న్నవి కరణి కుశల తా ! 

rr - 
wm యు టు నా 

శాక మటీయొక _ వాకిలి తెజచినట్లున్నది _ అనియా కనిక ఉదేశే = ఏ 1 పదేశ 

మున _ఏచోట* భోః ఏవ! = ఓయి, ఇదిగో (ఇది. ఆహో =... దళజక నీయః = 

ఎంత అందముగా ఉన్నది, ఈకన్నము * 

వో, ౨౨, ఊపరితలని పాతి తేప్తక £ = సెతేట్లు పడగదోయంబడిన _ యిటి 

కలుగఅ, ఊపరి = ెనను, ఈల = అడుగునను, పడ౦ం(దోయంబడిన _ అనియు, 

అయం = ఇది, శిరసి = పెన తఅంబోని చోట, అంతటి! పెన అనుట _ తేనుక = 

సన్న మును, మధ్య దేశే = నడిమి (ప దేశమందు, విఫులఃచ = విశాలమును ఐ, అసద్భృశ 

జన సంయోగ ఫీరోః = చెడునడవడిగల _ దొంగ, ఘాతుకండు _ మానిసి పెన 

శతావటవే బెదరి పిటీకివడిన, మవోగ్భవా స్య = బంగాళాయొక్క) స్ఫుటిత ౦ = 

పగిలిన, హృదయం ఇవ = గుండెయో యన _ (తో౭చుచున్నది 

పెన మెడవద్ద(ను, అడుగునన్స్కు) ఇటికలు పడగదోయంయబడినవి, నడువు 

విశాలముగా నున్నది ఈకన్నము, దొంగ తేన్ను తాశినందులఅవ బంగాళ 

పిటికివడంగా పగిలిన (దాని) గుండెయో యన దోచుచున్నది, 

గుం డయో _ అను సంభావనచే ఉ త్చేంక్ష. _ అలంకారము, 

కథం = ఎటూ! *..* = ఈపనియందును “నేర్పు ! 
cn 
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విదూ...భో నయన్య, ఏవ సంధి న్ల్యాభ్యా మేవ దత్తో 
భవేత్, అథ వాగన్తుశేన ిశేతుకామేన వా, అన్య థా తోక 
యిన్యాం రో 2 స్మాకం గృహావిభవం న జానాలి, [భే వఅస్ప, 

అఅం నంధథీ దువేహీం క్లేవ దిళ్లో భవే. అఆదుఆగ న్తుఏణ, సె్ట్దు 

కామేణ వా, అజ్షధా ఇధ ఉజ్జలణేవ కో అహ్మాణం ఘరవిహావం ౯ 

జాణాది ], 

నారు 

శ్లో, వై చే శ్యేన కృతో భవే నమ గృహే 

వ్యాపార మభ్యన్య ఆ" 

నాసౌ వేదితీబా న్షదై ర్యిర హితం 

వ్మినజ్బసువ్వం జనమ్ 

దృష్ట్వా (పౌ జ్ఞహాతీం నివానర చనో 

స బా. 
లా 

న నకు 
దా కు దా జ ఒర మనన 

వీపు సనిః ... = ఈకన్నమును (ఈ) యిరువుశే వేసీయుండం దగును - 
థి 

శశయూారికి (కొత్తగా వచ్చిన పొరుగూరివాండో _ శాదా _ (ఊ8వాంచే అగు 

చేని పని కొత్తిగా శర్పుకొనుచా(డో _ అనంగా ఈయింటి గుట్టు ఎటం౦గని 

నాయడు _ అట్రివాడో, ఇట్టివాండో _ అవ్య థా ... = కాకున్న, ఠః యూజ్ఞయి 

నిలో మనయింటి సంపద(పసు ఎవండు నెటుంగ (గం 

న్లో, ౨౩. (కొ త్రగా నేర్చుకొనువా.. డైనను, ఊరిబాండు ఏమియు 

వొరకంబోనిచోట ఏల ఈమ పడును, కావున) వె దేశ్యేన = పరాయియూరి 

వానిచేత _ అందును _ వ్యాపారం అభ్యస్యతా = (ఈ) పని - దొంగతనము 

-నేద్చకొనుచున్న వాని చేత, వును గృహా = నాయింట, కృతిః భటేత్ = 

(కన్నము) వేయంబడియుండును, అసౌ = వీ(డు, ధ-నెః విరహిత ౦ = ధనములేని 

దియు _ కావుననే _ విసబ్దెసు ప్తం = (దిగులు విచారము లేక) హాయిగా నమ్మక 

ముతో న్నిదించుచున్నదియు, అగు, జనం = ఇంటిలోని జనమును _ కావున జనము 

హాయిగా నిదురించుచుందురని అనుట _ న వేదిత వాకా = ఎటి(గినవా(డు కాడు, 

(పాక్ = తొలుడే, అస్మాకం = మనయొక్క; మవాతీం నివాసర చచామ్ = చెలి 
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మన్మాక మా కాన్వితః 

సంధి చ్చేదనఖిన్న వవ సుచిరం 

వత్చా న్ని రాశో గతః, 93 

తత; సుహృద్భ ్యః కి ముసౌ క థయివ్యతి తవస్వి _ నార్ధ వాహ 

సుతన్య గృహం (వవిశ్య న కించి నయా నమాసాదితమ్ ” ఇతి, 

విదూ.__భోః, కధం త మేవ చౌరహకతక మనుకోచనసి, లేన 

చినితం మహా చేత దృుహమ్, ఇతో రత్నభాణ్ణం సువర్ణ భాజ్జం 

వా నిషా )మయిప్యామి. ( న్న త్వా సవిపాదమాత్చగ తమ్ ) 

కుత త త్పువర్షభాణ్ణమ్ (పున రనున్నృత్య, (వకాశమ్ ) భో 

గొప్పదె న యింటి యంద మెన నిర్మాణమును (కట్టుటన్సు,; దృష్ట్వా = చూచి, 

ఆళాన్నితః = (ఎంతయో ఏమేమో దొరకనను) ఆసతో కూడుకొన్న వాం డై, 

సుచిరం = చాలసేపు, సన్ఫి చేద నఖిన్నః జా కన్నముకొట్లుటలో అలనీన వాండై, 

పళ్ళాత్ = అనంతరము, నోరాళః = ఆశభంగ మెనవాందై, గతః = పోయినాడు, 

అట్రివాండో ఇట్టి వాండోో అన్నావు. కాదు వాండు పరాయియూరివా6 

డును పనికి (కొ త్తవాండునుం గూడ, ఈ యూరివాండు శకానేశకాండు, ఈయింట 

ధనము లేదు, జనము హాయిగా _ దిగులు లేక _ నిద్రించుచుందు రనియు ఎటు. 

౫ డు, ఇంటి యంద మెన నిర్మాణము, (బ్రవ్మాండమంత గా నున్నందున ఇందు 

ఎంతో ఏమో ఉండును అని చాల ఆసపడినాండు, పాపము కన్నము కొట్టు 

కష్టము పడినా(డు. చూడంగా ఇం చేమియు లేకపోంగా ఓ నిరాశుడే, పోయి 

యుండును, కన్నము కొట్టిన కష్ట మొక్క ము వానికి! 

తతః ...=తర్యాతే ఈ దీనుండు (దొంగ, తన న్నేహితులతో ఏమి 
చెప్పంగలండు! కోమటి _ సాహుకారుకొడుకు నింట చొచ్చితిని _ శాని నా 

కేమియు దొరక లేదు _ ఆని (కదా, 

భోః ౨.౨ = ఏమయ్యా ! (ఎంత సేపేనను) ఆదొంగముం డాకొడుక సే 

తఅ(చుకొని నానిక దుఃఖపడెదవు! ఇందుండి రతనాలనగయో, బంగారునగయో _ 

బయటికి కొనిపోగలఅ నని అనుకొన్నాండు, కుత్ర తత్ ,.4 = అబంగారు నగ 
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వయన్య, త్వం నర్వ కాలం భొణసీ =“ మూర్జి* మై శేయః, అవణ్ణితో 

మె లేయః” ఇతి, సుష్టు మయా కృతం “త్పువర్ల భాణ్డం భవతో 

హాస్తే నమర్ప్వయతా, అన్యథా దాస్యాః పులే ణావహృతం భవేత్, 

[ భో, కథం తం జైన చోరజాదఅం అణుసోచసి. లేణ, 

చిన్నిదం మహూన్నం ఏదం గేహామ్, ఇదో రఅణభణ్ణం సువళ్షిభణ్ణం 

బౌ ణేక్క- మిస్సమ్, (సృృత్యా =.) కహీం తం, సువణ్ణభణ్ణలమ్ 

(పున =...) భోవఅన్ప, తువముం ఆ నరకం బణాసి - *మ్యుో 

మిత్తఅక్క, అవణ్ణిదో మిత్తెలటఓ” UR సుట్టు మవ కిదం తం సువర్ణ 

భణ్హ అం భవదో హై భమక్పరస్తే లఅలుధా చాసీవ పుత్రేణ 

అవహిదం భవే, ] 

వార్ప__అలం వరివో సేన. 

న్న వదూ.__భోః, యధానా మాహాం మూర న్న త్యం వరిహోన 

న్యాపి చేశ-కాలం న జానామి. (లో, జహా ణావు అహాం ముక్టో 

లొ కిం వరిహానన్న డేశఆలం ఇ జాణామి ], 

నారు. క స్యాం చేలాయామ్ ? 

విదూ_...భోకః, యదా త్వం మయూ భణితో 2_సి = ' నీత్రల్ర 

సే ఒనహాన్నః* (భో, జదా తుమం మవీ భణిదో సి - * శీదలో 
-బ్రే కొ 

ఏది? ,.. = నీవు ఎప్పుడును చెప్పుచుందువు _ మూద్ధ మెతేయు(డ్కు చదువు 
సంధ్య లేనివాడు అని, “నేను ఎంతేయు చకంగా వేసితీని ఆబంగారునగను 

ని వేశ పెట్టిరి, అడి మంచిపని, ఆట్లు చేయసన్న (ఈ) లంజకొడుకు చేత దొం! 

లింప(ంబడియుండును, 

మాను పరిహాసము, యి, నేను మూరుండను ఐనశే మాత్రము ఎగ 

తాల్ళి కెనను వేళ పాళ ఎటులగనాళి ... ఏచేశలేయందు * ఓయి, ఎప్పుడు బే 

6 చల్లగా ఉన్నదే, నీముంజేయి!' అని నీతో అంటినో అపుడు, ఒకవేళ అట్టున 
ఆగునా * 
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వారు___కదాచి చేన వాపీ స్యాత్ , ( సర్వత నిరూవ్య 

నహార్షమ్ ) వయన్న, దిషా! తే | పియం నివేదయామి, 
వ్ ఫి “టావీ -” 

ఏదూ.__కిం నావహృతెమ్? [కిం ణ అవహిదమ్ |. 

చారు._.హృతమ్, 

విదూ___.త థాపి కిం (వియమ్? [తవా వి కిం విఅమ్ | 

ఇబారు.._య దసౌ కృ తార్జో గతః, 

వీదూ.___న్యానః ఖలు నః, [ణాసో క్ట సో]. 

చారు.కథం న్యాసః ! (మోహ ముపగతేః), 

విదూ---నమాశ్యసితు భవా౯ా, యది న్యాస శారీ ణావ 

హృత నృర్యం కిం మోహ మువగతః, [సమస్సనదు భవమ్, జ్ర 

ణాసో చోశేణ అవహీదో తుమం కిం మోహాం ఉవగదో |, 

ఇూారు___( నమాశ (స్య ) వయన్య,; 

నిరూప్య = పరికించి, దిహ్యా ! తే (వియం నివేదయామి = బి, నీవ 
లు 

తీయ్యని _ ఇంపెన _ మౌటం జెప్పెదను, ఏమి! దొంగిలింపంబడలేదా క పడినది, 

దానిని ఎతికొని పోయినాడు తథాపి కిం పియమ్ = అశ్లై నను (పీయము ఏమి క 
ar. an 

పీయ మనుచున్నావేశ? యత్ అసౌ కృతాథ౯ః గతః = ఏమనా _ వీండు 

(దొంగ) ధన్వు౯ డై పోయి సాడు, (ఉత్త శేతులతో పోవండ, చేతులనిండ 

ఎత్తుకొని పోయినాడు) న్యాసః ఖలు సః = ఇల్లడ కదా అది (గాపాడి ఒడ 

యనికి ఆప్పగింపవలసిన వస్తువు! ) కథం! న్యాసః! = ఎట్లూ ! ఇల్లడయా! 

మూవాం ర పగతః = మూర్చపోయి నాడు, యది న్యాసః += ఇల్లడ దొంగ చే 

దొంగీలింప(బడినసున, నీ వేల ఇటు మూర్శిల్లి తివి 1 
am mM య 

MR — 27 
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నో కః (శ న్రాన్యతి భూ తార్గం ? నరో మాం తూలయిన్యుతి. 

శజ్మ_నీయా హి లోశే 2-స్ఫి న్నిష్ప)తాపా దరిద తా, ౨౮ 

భోః, కష్టమ్. 

న్లో, యది తావ తృ తాన్వేన [(వణయో ౬ ర్థేసం మే కృతః, 

కి మిదాసిం నృశంనేన వార్మిత మపి దూపి.తమ్? oN 

విదా__అహాం ఖ ల్వపలవిప్యామి -* శేన దత్తమ్, చేస 
గృహితమ్, కో వా సాశ్నీ ఇతి. | అహం స్ట్ అవలవిన్సమ్ - శేణ 
దిక్టామ్, “కేణ గహీదమ్, కో వా నకి” త్రి! 

శ్లో, ౨ర, కః = ఎవండు భూతాథకాం = పరమాథజామును _ నిజమును, _ 
దొంగిలింపయబడిన దనుటను, (శరా స్యతి = నమ్మంగల6డు క సవళణాః = ఎల్సర్యు 

మాం= నన్ను, తూఅయిప్యుతి = తూలనాండుదురు (చులుకనచేయుదురు కాదా? 
ఆల్బాలతో సమికరింతురు, ఆస్ఫీకా లోకే = ఈలో కాన, నిష్పం తాపా = పౌరుష 

హీనమైన, దర్శిదతా = (ఈ) ేమిడి, శజ్య_నీయా ప్ = గుమొను పడదగినది 
గదా! 

ఇట్టి సందభకాములలో లోకాన నిజమును ఎవ(డు నమ్మును * నేనే కన్నము 

చేయుట మొుదలగువానిని పెకీ చూపి దానిని నేనే వారించితిని _ లీఏ శేసతిని అని 

యనుకొందురు, దార్మిద్యము అంత బఅహీనము, పసలేనిద్వి లోకాన ఆన్ని గుమాను 
అకు అస్పదము, 

భోః కష్ట్రమ్ = కటకటా! 

నో ౨౫, కృతా నేన = విధిశేత, నృళంసేన = దయమౌలి (నవాని వేత,) 
మే ఆెదేకాషు = నాధనమునందు, (పణయకఃి = కోరిక, యది కృతః తావత్ = 

ఒకవేళ వహీంపంబటె నేని (సవకామును వారింపయిడినది _ లేమిడి వచ్చినది _ 
సరే _ ఇదానీం = ఇప్పుడు, వార్మితం అపి దూషితం కిమ్ = శీలము సయితము 
వెజపంబడీన చే, ఏమి లి 

నాయా స్రీ సవకాము పోయినపోసీ, నాదురదృషసప్టము చేత, నాపేరుహదే, 
నన్ను దొంగనుచేసి, వెజపవలెనా ?* వాతవిధీ! 

అవా ఖలు ఆపలపిస్యామి = నీనే ఇయ్యలే దని ఇెప్పెదనూ _ శే॥ 
దత్తేమ్ ,.. = ఎవరు ఇచ్చినారు ఎవరు తీసికొన్నారు ఎవరు సాక్షీ _ అని, 
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చారు.అహా మిడానీ మనృత మభిధాస్యే! 

తో, ఖే ణా వ్యర్ణయిపామి పున ర్నా్యాన్మవత్మికియామ్, 

అనృతం నాభిధాస్యామి వారి తే భంశ కారణమ్, ౨౬ 

రద-____( నసం భమమ్ ) త ద్యావ దార్యాధూతాయె గత్వా 

నివేదయామి, [ తా జావ అజ్జ్బధూడావ గదుఅ ణి వే చేమి 1 

( ఇతి నిస్కూ- /న్హా. 

(తతః (వవిశతి చేట్యా నహ చారుదతృవధథూః ) 

వభూః._( ననం|'భ మమ్ ) అయి, సత్యే మవరితత శరీర 
అ -్ష wa 0 న క అర్యపుత్త), అర్యమై ల యుణ నహా! (అల, చ్చం అవరిక్ట్రద 

నరీరో అజ్జఉత్తో అజ్ఞమి_తెఏణ నహ] 

చేటి__భ ర్వి), సత్యమ్, కింతు యఃన వేళ్యాజన స్వాలం 

కారకః సో ఒవహృృతః, [ భట్టిణి, నచ్చమ్. కిం తుజో సో వేస్పా 

జణశకేరకో అలంకారఓ సో అవహివో |. 

(వధూ వోూహం నాటయతి 

చేటీ__నమాళశ సి త్యార్యాధూతా, (సమన్సన దు అజ్ఞా 

అవాం౦ం ఇదానీం ... ధాస్యే = "నేను ఇప్పుడు బొంక పలుక (గలనా * 

శో, ౨౬. న్యాస్మపతి[కియాం = ఇల్లడ తీప్రళలాను, _ దానికి ఈడగు 

సొమ్మును ఆనుటు, భె కేం అసి = బిచ్చ మెత్తుట చేనెనను, అజజాయిష్యూమి = 

'సంపాదింప6గలఅను, ఇార్మీత (భంళ కారణం = శీలము తొల(గుటప కారణ మగు, 

అనృతం = అసత్యేమును, న అఫీ ధా స్వామి = వాప్ప6జూలను, 

“వేను బిచ్చ మె తియెనను సంపాదించి ఇల్ల డం దీతుకాన్కు కాని, అబద్ధము 
టీ రా 

చెప్పి వీలము చెజుపుకొ నను, 
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వధూః___( నమాశ్వన్య ) చేటి కిం భణసి - * అవరితయతశరీర 

ఆర్షపుతేః” ఇతి, వర మిదానీం న శరీరేణ పరిక్షుతక న పున SC 
సారి లేణ, సాం వత ముజ్జయిన్యాం జన ఏవం మ_న్స )యిష్యకి - 

“ దర్శిదత యార్యపుశే కై వేదృశ మశార్య మనుష్ట్రీతమి” 9లి, 

( ఊర్ధ్వ మవలోక్య నిఃశ్వన్య చ) భగవ న్మృకౌన్స, పుష్కర 

వ్యతవతిత జలబిన్లు చ్బు.లె : క్రీడసి దర్శిదపురుష భాగ భేయెః, బయం 

చ మమ ఏకా మాతృగృపహలబ్లా రత్నావలీ జిష్టతి, ఏతా మ 
రు అ 

వ్యతిశె "జ్హరత యార్యపుతో) న గహీవ్యతి, చేటి, అర్యమైై లయం 

తావ దాహ్యయ., 

త ద్యావత్ _ మతే యి కైన, చేను పోయి ధూతమ్మక ఎలింగింతును. 

(ఈజరిగిన దానిని చెప్పిన చానిని _ అంతటిని చారుద త్తవధూః = చారుదత్తుని 

యిల్లాలు _ (చారుదత్తునియా జామ; తొటుపాటుతో (= ససం[భమహ్) 

ఆయి _ ఏ'మె, ఆపరితుత ... = ఆర్య పుత్రునికి ఏమి చెబ్బ, గాయము 

తగలలేదు గదే మె. లేయయ్యక కూడ, భతి౯ = దొరసానమ్మ, నిజ మే - 

(తగుల లేదు కింతు = మజేమన6ంగా .., = అబోగముదాని నగ యుండిసెదే, ఆది 

అపహరింపంబడినది, వధూః ,.. = ఆమె మూఛకాను ఆభినయిం చుచు _ ఇది వేప గా 

నికి అభినయోపచేశము, కథలో మోవాము నిజమే నటనగాదు, చేటి ,.. = 

కీసి వేటి, ఆర్య పు తునికి ఏమియు శాయముకా లేదు అనెడజేమే _ ఇపుడు ఆయనకు 

డేవామునవ గాయ మయినను పరవాలేదు చారిత్రమునకు _ వీలమునకుు మంచి 

పేరునక్క చెబ్బ తగులుట మేలు కాడే _ అది చాల సెబ్బర, ఇప్పడు ఉజ్జయినిలో 

జనులు ఇట్లు చెష్పంగలరు, దరి|దు( డగుట చేత ఆర్యపు త్తుని చేత నే ఇట్టి శూడని 

పని చేయయబుడినది _ అని, స్వామి, కృ ళాంతుండా (= విధి, 

పుష్కు_రప త్త ... = తామరాకుపె( బడిన నీటిబొట్టువ లె నిలకడ లేని 

దర్శిదపు మానుసుల భాగ్యముతో _ నె ర్రీవాశతో _ ఆటలాడుదునే, ఇయం 

చ... = ఇదిగో ఇదొక్కటి మొయమ్మయింట పొందంబడినది _ వాయమ్ము నాకు 

"పెట్టినట్లిడి _ రత గాలవోరము ఉన్నది. ఏతాం ఆపి ... = దీనినెనను, ఆత్యున్నలే 
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[ హాష్టో, కిం భణసి - ' అవరిక్టదనరీరో అజ్జ్బఉఆ్పి " తృ, వరం 

దాణిం సో నరీచేణ పరికదో, ణ ఉల చరిత్తేణ, నంవదం డొజ్జ జ్ఞఇణీవ్ 

జణో ఎవ్యం మంనృల్హస్సదడి . యా * దలిద్దడాఏ "అజ్జడత్తేణ జవ ఈదినం 

అకజ్జం అణుచిట్రిదమ్ ”, త్తి, భఅవం, కఅ న పోక్టరవత్త వడిదజల 

బిన్దు చర్చి లేహిం క్టక్స్ దలిద్దపురినభాఅ భేవఏహిం. అం చ మే 

వక్కా- మాదుఘరలదా రఅణావలీ చిక్టది. వదం పి అదిసోల్లేర దాఏ 
య 

అజ్జఉత్తో ణా గేణ్సిన్చది, హాష్టో, అజ్జమి న్తేఅం దావ నద్దా వేహి ] 

చేటీ___య దార్యాధూ ఆాజ్ఞావయతి. ( విదూపషక మువ 

గమ్య) ఆర్యమైతేయ, ధూతా తా మాహ్యయతి. [జం అజ్ఞా 

ధూడా ఆణవేది, అజ్జమి తేల, ధూదా చే నడ్డా వేది ]. 

విదూ..కు|త సా, [ కహీం సా, 

చేటీ___వషా తిన్టతి, ఉవనర్చ, (ఏసా చిట్రది, ఉవనవ్చ_. 

ఎ ఉవనృత్య ) న్య స్పి భవ త్యాః, [ సోట్టి భోదీఏ |, 

వధూ___ఆర్య, వన్దే. ఆర్య, పురస్తాన్నుఖో భవ. [అజ్ఞ 
వనాొమి, అజ, పౌరుతిమాముహో హోహీ ] 

ది లు థి 

విదా... ఏవ భవతి, పుర స్తాన్నుఖః నంవృలో సి, (వసో 

భోది, పారట్టివమాముహో నంవుతో హి ] 

వధూ.._అజ్ఞ, వడిచ్చ ప్రమమ్, _ ఆర్య (వతి చృేమామ్ ] 

విదా_._కిం నిందమ్, [కిం కోదమ్ ] 

చి త్తుండు _ మనస్వి _ యగుట వేత, ఆత్మ గౌరవము కలవా6ందగుట వేత _ ఎంత 

వచ్చినను భార్యనగను ఫుచ్చుకొందునా అను చితో న్నతి చేత _ ఫుచ్చుకొనంబోండు. 

కీని చేటి, మె[(లేయయ్యును పీలువ వే, 

ఉపగమ్న = వేరంబోయి, కబాపయలతి = పిలుచు చున్నదయ్యా, ఏపీ ఫా 

తిస్టతి _ ఇదిగో _ ఇక్కు_డ అనుట _ ఉన్నది, భవత్యాః = ఆమ్మ గారికి _ ప్రర 

సొన్ముఖః భవ = తూర్పు మొగము గలవాడవు కమ్ము, (పతీచ్ళ = = పుచ్చుకిోోే, కిం 

ను ఇదమ్ = ఇది ఏమిటి? 
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వథూ___.ఆహాం ఖలు రత్న ష్. ముపోవీ. తానమ్. తత్ర 

య థావిభ వాను సాశేణ (బ్రాహ్మణః (పతి గాహీతవ్యః, సచన వతి 

(గాహితేః త తస్య కృతే (వతీచ్చేమాం రత్నవమాలికాహమ్, [అహం 

క్ట రఅణనట్టిం ఉవవసిదా అసి, తహిం జధా విహవాణుసాశేణ 

బహ్మ్మణో వడిగా హీదవ్యో, సో అణ వడిగ్రాహిదో, తా తస్య 
కీ దే పడిచ్చ ఇమం ర అణమాలిఅమ్ 7], 

విదూ.__( గృహే త్వా) న్వస్పి. గమిష్యామి [వియవయన్యన్య 

నివేదయామి, [సోట్టి. గమిస్సమ్, పిఅవఅన్సస్స ణివేచేమి ). 

వథూ__ఆక్యమై లయ, మా ఖలు మాం లజ్జ తాం కురు, 

[ అజ్జమి తేల, మా క్ట మం లజ్జా వేహి | (ఇతి నిష్కూ-)న్హా 

విద. ( సవిన్హయమ్ ) అహో, అస్యా మహోనుభెౌవ తా, 

[| అహో, సే మపహాణుఫావదా Y 

బచారు__..అ యే, చిరయతి మై లేయః, మూ నామ చైక్షళ్యా 

దకార్యం కుర్యాత్ , మై లేయ, మై లేయ. 

రత్నషవ్వీం ఉపోషితా ఆసమ్ = రత్న వ ప్టియంతేయు _ ద్వితీయకు అత్యంత 

సంయోగము అథజాము _ ఉదయము మొదలు మటు ఊఈదయమువలుకు అనుట _ 

ఉపవాసము _ కుప్మో_పవాసము _ నిటు. అనుట _ ఉంటిని _ చేసితిని _ పుష్టి 

మూండు దినాలకింద, "నేండునవమి. ముఖీ అందు _ అనయా దానికోసము, (బాహ్మ 

ముండు = విభవముకొలందియు, చాన మాయయడవలయును, అది ఈంబడలేదు, 

కావున, దానికోసము (= తస్యకృ లే ఈరతశాలమొలను పుచ్చుకో. (ప్రియ 
వయస్యస్య నివేదయామి _ (పియవయస్యునికిం జెప్పెదను, ... = ఆయ్యా, నన్ను 
నీస్దెపజణుపకు _ ఎం తేంత లేసియో డానము లిచ్చినయాయనక ఈ నాదానపుమాట 
చెప్పన నాన నీగగును _ నేను ఏపాటి, నా యిచ్చినది యేపాటి అనుట, కాదా 

దీనిని ఆయన (గహీంచునట్లు చేయుము. నాకు సిస్త తేనము, 

సవిస్మయమ్ = ఆశ్చర్యముతో _ అమెవినయమునకను పాత వశ్యమునకును) 

ఎంకే మహానుభావురాలు ఈ మె! -విరయతి = జాగు సేయు చు న్నాండు, మో నామ 
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విదూ___( ఉవనృ త్య) ఏహో ఇసి గృహా ఇ తామ్, 

[ ఏసో హి, జ ఏదమ్ |]. (ర త్నావలీం దర్శయతి 

చారు. కి మేతత్ ? 

విదూ__._భోక య త్తే నద్భశ దార సంగ హన్య ఫలమ్, 

(భో, జం చే నరినదారసంగహస్ప ఫలమ్ ). 

చారు._కధమ్! _ఛాహ్మణీ మా మనుకమ్న తే, కష్టమ్, 
ఇ దాసి మనసే దర్శిదః, 

7 5 + తో, ఆత్సుభాగ్యతుత దవ్వః (స్రైద వే ణానుకి మితేః 

అర్థతః పురుఖో నారీ యా నారీ సార్థతః పుమా౯: ౨౭ 

ఆఅుఖభ వా, నాహం దరి(దః. యస్య మమ 

జెక్షణ్యార్ ... = వీడు పిటికితనము చేత, దిటవులేమివేక, కూడని పని ఏమియు 

చే యకండునుగాక,. కిం ఏతళల్ = ఏమి యిదిశి భోః = = శీయి, ఇది తగిన 

ఇార్యం 'బెండ్రైయాడినందుల ఫలము, 

కథమ్ = ఏమి! _ అళ్చర్యాఖకక ము, (చావ్మాణి నాయిల్లాలు, నామోా (ద 

దయం బూనుచున్నడా _ జూలిగొనుచున్న చా! కష్టం = అయ్యో _ ఇదానీం అన్ని_ 

ఇప్పుడయ్యా అగుచున్నాను (నిజముగా, ఇన్నాళ్ళును “బేను దరిద్రుండను శాను, 

నో ౨౭, ఆత్మ భాగ్యశుత ధ్రవ్యః = తన యదృష్టమున _ దురదృష్టము 

చేత అనుట - నాశన మెన (దవ్యము కల వాలడై స్త్రీ (ద వ్యేణ ఆనుక మిత 8 = 

భార్యధ నము చేత జాలికొని అదుకొనయుడిన్వ ఫురువనః = మగవాడు అర్తతః = 

శయోజనముం బట్టి (నిజముశ్యా, నారీ = స్కీ, యా నారీ = ఆట్టిదై న శ 

యేదో, సా = అది _ అట్టిది, అర్థతః = ఆథధజాము౦ బటి _ నిజముగా, ప్రమాకా = 

శ్రురుసు(డు, 

తన భాగ్యహానిచే ధనహానిపొంది తన స్రీ ధనముతో ఆదుకొనయిడిన 

వాండు, తా మగ వాండయ్యును అండుదానింబో లె, ఆట్రియాడుది యాడుది 

యయ్యు, తాను మగచానింబో లె, 

అటుళాదు (= అథవ్యా, “న్సీన్య దర దుండం గాను, యస్య మమ = ఏనాకు _ 
య 

ఏలయన నాక అనుట, 



216 మ్బ చృకటికమ్ 

నో, విభవానుగ తా భార్యా సుఖదుఃఖసుహృ 
ద్శృవాక్ 

నత్వేం చ న పర్మిభసం య దరి చేసు దుర్హభమ్. ౨౮ 

మై కేయ, గచ్చ రత్నావలి మాదాయ వస న్మ సేనాయాః నకాశమ్, 

వక్షృవ్యా చ సా మద్యచ నాల్ -*యల్ ఖ ల్వస్మాథిః సువర్లభాణ్ణా 

మారయ మితి కృత్యా వి సమ్మ ద్ద్యూశే హారితమ్, లన్య కృతే 

గృవ్యాతా మియం రక్నావలీ” ఇతి. 
_—_ 

= వహారము ఖో, ౨౮, విభవానుగతా భార్యా = విభవమునకు రేగిన వ్య 

(= నడువడ్సి గలు భార్యయు సుఖదుఃఖ సువ్చాత్ = సుకములందును కష్టము 

లందునుం గూడ _ ఒక్క_తీలెన _. సర్వశాలపు _ మిర్రమును 3 నా మేలు కోరు 

చుండువాలండవు _ నీవ ఇచ్చినదానిం గూడ, చావ తెచ్చియిచ్చు చున్నాను - 

సత్యిం చ = నిజమును న పర్మిభష్టం = నాశము కాలేదు _యత్ = ఏడి _ 

యనుట _ ఈతయము, మూడును అనుట, దరి చేషు = కద వారియడ, దులా 

భమ్ = అరుదు, 

మానిసి "పీదవడిన, భార్య (ఆతని మౌటవినక ఆలత్యేము జేయును _ 

మి(కము వీడి పోవును _ సతేర్ణేమును దూరమగును _ బొంకును కలుగును, నాకు ఈశ 

దరిద లతీణము లొక్కటియు లేవు, కావున నేను దరిదుండం గాను. 

ఇప్పుడు, భార్యే ఆదుకొనంబడలూా, చేను దర్శిదుండను అని, ఆంకట 

మరల లెస్సగా విచారించి "నీ దరిదుండంగాను, అనుటచే ఆలంకారను ఆక్నేపము, 

“ఆకేపః స్వయ ము కస్య (పతీషేధో విచారణాత్ ,” 

మెలేయ గచ్చ రత్నాకళీం ... = మెకేయ పొమ్ము, రక్నావలిని 

తీసికొని వసంత సేనకడక్క అమెతో చామాటగా చెప్పుము _ “యక్ = ఏళారణ 

మున, సువణ౯ ణం ఎం = (ఆఅ) బంగారునగ, ఆత్మీయం ఇతి కృత్వా = నాదే 

అని యెంచ్వీ విసమాత్ = నమ్మక మువలన, (ఓటమిరాదు గదా అని నమ్మి, ఒడ్డి; 

వోరితమ్ = ఓడి, పోంగొట్టుకొనయబుడినదో, అందుల ఈరత్నాలహారము తీసికొ న 

బనునుగాక _ అని, 
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విదా._._మా తొవ దఖాదిత స్యాభుక్త స్యాల్బ్పమరాల్యన్య 

చాన. రవహృతన్య కారణా చ్చతుఃనము దసార భూతా రశ్నావలీ 

దీయతే, [మా చావ అనాదఇస్స అభో తృస్స అప్పముల్లస్ప చోశేహిం 

అవహిదన్స కారణాదో చతుఃనముద్దసార భూ దా రఅణావలి దీఅది ]. 

చారు_నయన్య, మా మెవమ్, 

న్లో, యం నమాలమ్బ్యూ ని శ్వానం 

న్యాసో ఒ౬స్నాసు తయా కృతః, 

త మైలే న్గహతోో మూల్యం 

ఖో ==) (వత్యయ ఎన దీయ తే, ౨౯ 

మాశావత్ ... = కూడదు. కాడదు, అఖాదిఠస్య = తినంబడని, 

అభు కస్య = అనుభవింప బడనిదానికి , అల్పమూల్య స్య = కొది వెలగలదానికి, 
(హి on) 

చోర ... = దొంగలచే వారింపయడిన డానికిని ఐన, కారణాత్ = కారణము 

వలన _ అనగా అట్టి దానికో సము చతుః ... = దీయతే = నాలుగుసము దాల, 

సారమెన్య రత్నాఅహారము _ దీయతే = ఈంబడుచున్నటే _ ఎంతమాత్రము 

ఆపని చేయకాడదు. 

రత్నము రత్నాకరమగు సముదపు సారము _ ఎన్ని రత్నములు ఎం తెంతలు 

అరత్నావళిలో నుండునవి! అట్టి డానిని ఆనువణ౯ాభాండమునకు బరులు గా 

ఇచ్చివె చుటయా* ఎంతమాత్రము కూడదు _ దాని నేమి మనము తిన్నామా, 

పెట్టుకొ న్నామా, ఏమియు6గూడదు _ అని భా, 

న్లో, ౨౯, (వయస్య, నీవు చెప్పుమాట 'సరిశాదోయి. అట్లు కాదు, శాదు. 

చూడు) యం విశ్వాసం = ఏ విశ్వాసమును, (నమ్మక మును అనుట), సమౌలమ్బు ఫే 

పట్టుకొని, _ కారణము గాం గోన్తి తయా = ఆమెచేత, అస్మాసు = నాయెడ _ 

నా చేత, న్యాసః కృతః = ఇల్ల డయుంపయ డెనో, తస్య మువాతః (ప్రత్య యస్య 

ఏవ = అనొప్ప నమ్మక మున కే, మూల్యం ఏరఠత్ = వెలయెన యిది, దీయతే = 

ఇయ్య (బడు చున్నది, 

MR —28 
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త్ర ద్గయస్య, అన్హుచ్చ కీర న్నృష్టికయా శాపితో ఒసి, GEN మగా 

ళ్ | ర క్ హాయి తాతా గనృవ్వమ్ వర్ధమాన ణ 

న్లో, ఏ తాఖి ర కాభిః నంధిః 

(కేయతాం నునంహాత ః లీ ఘమ్ 

పరవాద బహాల వోషూ 

న్న యశ్య రమయోం వరిహరామి. రెం 

తమా. తా చ 

ఇది ఆసువణకా భాండమునకు ఈడగు వెల అని శాద్యు ఇట్లు ఈ (బడుట, 

న్యానముం చిన పుడు ఆమె ఏమి చెప్పినది? ఇది వటి తొత్రికొంపయ్ యని చే 

నన్నందులకు *ి కొంపయండు కాదు ఇల్ల డ సపెటుట, మానిసీయందు కదా, అని 
లు 

యనేనుగ దా, దరిద్రు.దనెన చేమి * అఆగొప్ప నమ్మక మునకు ఇల యింత యని 

చెప్ప నలవిపడునా € చాని వెలగా, ఈడుగా దీనిని ఇచ్చుట, 

తల్ = కావున, ఆస్మత్. శోరీర స్పృృష్వైక యా = నాయొళ్ళు తాంనటలే _ 

నాయొంటిమాందు శాసీత। ఆనీ = ఒట్టు పెట్ట యుడితివి, _ ఆనంగా ఈపని నీవు 

చేయవన్న నీవు నన్ను చంపుకొన్నట్లు _ అది ఒట్లు పెట్టు తీటు. ఏనాం ఆ(గావా 

యిశ్వా = దీనిని ఆమె ఒప్పుకొని తీనీకొనునట్టు చేయక, న ఆత్ర ఆగ న్హవ్యమ్ = 

(మణి ఇక్కడికి రాయనాడదు, (ఏమనుకొన్నావో _ అని అంతగటిగా చెప్పీ 
పంఫుచున్నాండు, వధకజమానకండు చారుద త్తీయ్య నౌకరు, 

నో, 30. ఏతాభిః ఇషశాఖిః = ఈ యిటికలతో, సనిః = కన్నము, 
య A) 

శీ'ఘం = త్వరగా, తెల్లవారకమునుప్కే సుసంవాతః = చక్కగా మాయ (బడీ 

నదిగా, [కియ తాం = చేయయడును గాక, పరివాద బవాల దోపాత్ = నిందవలని 

గొప్ప తహ్వువలన, అనగా ఆగికలు” నీక యస్య వ చేనియొుక్కు; ఆనలగా దీని 

యొక్క, రమామ్ = కాపాడుటను _ అనంగా ఇట్లు మూయుటను, నపరివారామ్ = 

చమాన౭జాలను, 

దీనిని ఇప్పుడే ఈయిటికలతో చే చక్కా(గా, గబుకు తెలియనీక, మూనీ 
జేయుము, ఆలస్యము చేయగనాడదు _ తెల్ల వాటి, యిది ఆందటి కంటను పడీన 
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వయన్వ మై తేయ, భవతా వ్యకృవణకెెల్లేర్య మభిధాతివ్యమ్. 

విదూ_.._భోః, దర్శిదః క మకృవణం మన్హ)యతి? (భో, 

దలిద్దో కిం అకివణం మనేది ? ] 

చారు. అదరి.దో 2ఒస్ఫి నే, యన్య మమ [| “విభ చాను 

గతా భార్యా ౨ ఇత్యాది పునః వఠతి, ] త ద్దచ్చతు భావా౯, అహ 

మి కృత క”చః నం ధ్యా ముపా సే, 

లేనిపోని గొప్పనింద కలుగును, కావున దీని రమీను _ అనంగా, ఇప్పుడే చక్క లగా 

కట్టుటను, ఆది లేకండంజేయుటను _ నీను మొనలేను _ వాయిచా చేయలేను _ 

ఆల స్యము వేయంగూాడదదు, 

కరి వధజావూనా, ఈక న్న మును ఇప్పుడే ఈయిటికలతో చే గట్టిగా మూనీి 

జేయుము. గుజుతు తెలియంగూడదు, ఇతరుల కంట. బడిన లేనిపోని నిందలు పలు 

కుదురు, అది పెద్ద దోష మగును. ఆది లేవండ, మటి వాయిదా _ తర్వాత లీపు 

అని _ వేయక _ బొక్కను వూడ్పవలయును, బొక్క_క రమ పూడుపే, 

వయస్య -.. = నీవును _ (భవతా అప్పి దై నస్యమతోంపనీక గబ్బిగా _ 

వీంకముగాను పొంకముగాను _ పలుక వలయును, 

భోః... = ఓయి, దరిదుడు ఆదీనముగా పలుకునా ౭ "నేను దర్శిరుం 

డను కాను), మికమౌ, ఏనాక _ విభవమునక తగినట్టు నన్ను అనుసరించు 

భార్యయు ++ ఇత్యాది _ మరల పఠించి _ శావున నీవు తప్పక పొమ్ము _ నేనును 

శౌచము _ (పాతేః _ మడియగుటక చేసికొవవలసీన బెల్ల చేసికొన్న వాడి _ 

స్నాన ధాత ధార ణాది యంతయు వేసికొని, సం ధ్యా ముపాన్యే = సం ధ్యా వంద 

నము చేసెదను, వేంవవ, నక్ష త్ర ములు మా నీపోకముందే సంధ్య ఆరంభించి, ఉదా 

యమునకు ఉపస్థ నము చేయవలనీనదని _ శాస్త్రము. పీదవడినను ఈమడియను 

ప్రానముల నొక్క_టియు మాన(డు, చారుదత్తుండు, తొలియంకమున సాయం) 

సంధ్యావంద నాంగ గాయ తీజపము "ావిం చినా<డని యున్న ది, ఇందు జీం(సవసనే, 

ఇాలాతిక్రమణము చేయక ఆందులకుం గ డంగునట్లు చెప్పంబడినదిం 



మ్బ చృకటికమ్ 

[ ఇతి నిప్కా-/ న్లాః నన్వే] 

వతి సంధిచ్చేదో నామ 

తృతీయోఒజ్క! 

మదన తయోదశినాండు వసంత సేన చూపఫులచే చారుడత్తునికి “మేజనిరే 8 

శామఃజి అని అభీలాష అంకర80-చినది, ఒక వారము గడవకవూర్వ మే ఆపి తానే 

యింటేకి వచ్చినది, చంద లేఖవలె కన్నులను మిణుమిట్లు గొల్పినది, త సే మో 

మౌాటలాడినాండు, మగవారితో ధారాళముగా మొటలాడున దయ్యు బదులు పలు 

కను ఖిడియపడీనది, అట్లు తన మనసును చారుదత్తునికి పట్టియిచ్చినడి, అత డు 

పరిచారిక యనుకొన్నందులట తలవాల్చి మన్నింపు అడుగంగా, తానును అనుమతి 

లేక లోపలికి వచ్చినందులత మన్నింపు ఆడిగినది, 

అంతట అంక గబ్బిగానుండువాం జె చారుద త్తుండు “కానీ, ఆనురాగమా 

నీలుపు అన్నా(డు, దాన తన్ను ఆఫూట అక్కడ నుండు మను చున్నా 6డు రతిక 

అని మనస్సు ఎంతో చలించియు, ఆప్ట డే అక్క_డ నిలువకూడ దని, దారి భయాని 

కిం బోలె తన నగను వానికడ ఇల్లడ పెట్టిపోవుచు మె తేయుని తోడు పంపు 

మనలా తాసే వెన్నెలలో తోడుపోయి + ఇల్లు సేర్చి ఆనురాగ ప్ర జూఫులతో 

వీడొ_ని మరలినాండు. మణీ యతని చిత్తము ఎంక విరాళికి అగ్ధమె యుండదు ! 

సాయంరా తులు జాగరములే, దినములు. గడచుచున్నవి, 15, 20దినా లై నవి. 

వైశాఖ శుక్షనవమి కాయబోలు నాయడు శేఖిలభావ వీణక చ్చే! ఎందో జరుగగా, 

తౌను ఎంకయో సంగీతరనివ (డు, దానికి పోయినాడు _ ఆనందముతో మరలి 

నాడు, వీ కొం గూర్చి ఆతని తొలి తలంపులు “ఉల్క-జ్ఞిక స్య వృాదయానుగుణా 

వయస్య్యా” క్ర కస్య రాగ పరివృదిక రః (పమోదఃి అని, ఆపాట చెవిలోవీనం బడు-చు 6 

బోలె-నే ఉండగా, అయిల డమాట వసంత సేనను జ వీసేయంగా ఆయపరర్యాతే 
గా ఇ దీ 

మున గాఢముగాెనే నిదురపోయి గాడు, 

మతి యింట దొంగ సొచ్చి ఆయిల్ల డనగ-వే దొంగిలించుకొని పోయినాడు, 

ఆది యిల్ల డయే, ఇంక దానికి ఎట్లు తీర్చు ఆని మననున నెంతయు ఆందోళ నపడి 

చాడు, దొంగత నమునన దు;ఖితే యైన ధూత తన రత్న హారమును షష్విదానమిష,చే 
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జు 

మె _లేయునక దాన మయంగా, దానిం గొని చీకటితో చే తాను ఇల్లడక పంపిన 

తీర్చా వాని 'చేత-నే వసంత సేననం బంపినా(డు, చారుద త్తు ననురాగము న్యాస 
చార్యముచే బెబ్బతినునా శ రత్నాలహార నిష్క్రయశొండీర్యముచే మటియు గాట 

మగును. ఆ నిష్క్ట య దూక్య ఫలమును ఎదురునూచు చున్నాడు. దానిం 

చాల్చిన వసంత చీనను చూడంగోరునేమో, (మటీ యీళర్విలవ డే ఆ పితూరి సర్వ 

నాయవ6డు,) 

ఇది కన్నము వేయుట 

అను మూ[డవ యంకము 

ముగినీనది 
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—_ఇశీ— 

(తతః [వవిశతి చేటీ) 

చేటీ__ అజ్ఞ వాన్నీ వూ (౮ ర్యాయాః సకాశేం Xన్తుమ్, న్ 

పార్యా 'చితఫలక నివణ్ణాద్భప్ట్రీ ర్మదనిక యా నహా కీ మపి మన్న) 

యన్న తిన్లతి, త చ్యావ దువనర్పామి,. (ఇతి వర్మి్రామళి) 
( అల్లు త్తృహ్మి అకాఏ అజ్జఆవఏ సఆనం గన్తుమ్. ఏసా అజ్జఆ చిత్తవలఅ 

ణినల్లాదిట్టీ మదణిఆవ నహా కింపి మన్నఅన్నీ చిటిధి, తాజావ ఉవ 

నప్పామి |, 

(తతః వవిశతి యధానిన్షిష్టా వనన్న సేనా మదనికా చ) 

వన న్మశేనా_ నేటి మదనిశే, అపి సునదృ శీయం చితా 

కృతి రార్యవారుదత్తన్య. (హాష్టో మదణియే, అవి సునదిసీ ఇ్రఅం 

చితాకిద్ అజ్ఞచారుద త్తన్న ] 

ఇక నిందు మదనికను దాస్యమునుండ విడిపీంపను శర్విలకు(డు _ అందు 

అప తగిన వెలయగునని తాను దొంగిలించిన బంగారునగను వసంత సేనకు ఇచ్చు 

టయు, మె. లేయుండు ఇల్లడం దీచుకాటకై వారుదత్తుండు పంపిన రత్నావళీని 
దొ యా ణన 

ఇచ్చుటయు - (పస్తావింప6 బడుచున్నది, 

తత; ,.. = ఆంతేట (వసంతసేన) వేటి _ దానీ _ (ప వేశించుచున్నది, 

ఆజ ప్రా ఆన్మీ ,.. అమ్మచే ఊ శ్లరువు చేయంబడితిని _ అక్క_కడక పోవుటప, పీసా 

ఆర్యా ... = ఇదిగో అక్కా, చి త్తరుపలకపె చూపు నిలిపి, ముదనికతో ఏమో 

చెప్పుచున్నది. తల్ యావత్ ,.. = శావున సమీపీం వెదను, (అని పర్నికమించును,) 

అంక ట్ల యథానిది౯ప్ర _ అనగా చి తరువును పరకాయించి చూచుచు 
అటి 

మదనికతో మొటలాడుచు వసంతసేన (వ వేశించుచున్నది, వాహ _ ఆని చాసి! 
ఆ 

పిలుపు) మాట _ ఓసీ అనుట, అపి సుసద్భృశకీ ,.. = ఈచి తరువులోని యాళా 
అవాన 
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మదనికా___సునదృశీ, [ నుసదిస ] 

వన నక థం త్వేం జానాసి + [కథం తుమం జాణాసి 2] 

మద__...యే సా ర్యాయాః సున్నిగ్ధా దృష్టి రనులగ్నా. [జే 

అజఆన సుసిణిదా దిటీ అణులగా ]: జ ధ “టి దీ 

వనన్న___వేటి, కిం వేశవానదాత్నీ కేన మదనిశే, ఏవం 

భణాసి? [ హష్టో, కిం వేళ వాన దాక్ట్రిళ్లేణ మదశణివ, ఎవరం భణసీ 1] 

మద._.ఆ ర్యే, కిం య ఏవ జనో వేశే (వతీవసతి, స ఏ 

వాలీకదథ్సీణో భవతి? గఅజ్జవ, కిం జో శ్లేవ జణో వేసే వడివనది, 

సో జ్లేవ అలీఅ దక్టిణో భోది 7]! 

వనన్న.__-చేట్కి నానాపురువనశ్లేన వే శ్యాజనో 2_లీకదథీణో 

భవతి, ( హాష్టో, అకాణాపురీససజ్లేణ వేస్పాజణో అలిఅ దక్రిణో 

భోది ] 

రము వారుద త్తయ్యను చక్క_ంగా పోలియున్న ద కే, సుసద్భశీ ... = అవును, 
అక 

చక్కగా పోలియున్నది. నీవు ఎట్లు ఎజు6గుదువు * యేన ఆర్యాయాః ,.. = 

ఎట్లా * అక్క _పేమతొనువ చూపు అందు తగులుకొని యున్నందున, ఇంక 

చేటు రుజువు ఎందులన దానికి * _ అనుట. 

కిం వేశవాస -.. = ఏమ బోగమువీథివారి సాజమెన మో మోటమీ చేత 

ఇట్లు పలుకచున్నా వే ? _ జేశవాసజనమునకో డబ్బు మీి(దెవనీ ఆస, వారు అది 

పొందను ఇతరుల యభి పాయముెనీ మామహమోాడి అనుసరించు చుందురు. ఆవాడుక 

వేత అట్లు కల బొల్లి గా పలునచున్నా వా అనుట, ఆశ్యే, కిం య ఏవ ,.౨ = 

అశ్కా, ఏ జనము వేళ్య్ళలవాడలో కాఫురముండునో అజనము కపట ఫు మో మో 

టమి కఠఅదియగునా శ. అనంగా అందుశాప్రర మున్నమ్మొతన ఎల్లివారు కపటము 

గానే ఉందురా _ అనుట, నానాఫురువు ... = అనేక విధములగు పురుషుల 

తోడిహూడిక వలన, అందటీని అను సరింపవఅసీనందున బోగమువారు బొల్లు చామీ. 
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మద__యత స్తావ దార్యాయా దృష్టి ర హోభి రమ లే 

హృదయం చ, తస్య కారణం కిం వృచ్ళ్యశే [జదో చావ అజ్ఞఆవఏ 

దిట్ట ఇధ అభిరమది హిఅఅం చ, తన్ప కారణం కం పుచ్చి అది 1 

వనన్న.___చేటి, సఖీజనా దువహాననీయ తాం రహోమి, 

[హార్టో, నహిజణాదో ఉవహానణీఅ దాం రామి ] 

మద__ఆక్యే, ఏవం నేదమ్, నఖిజనచిత్తానువ _ర్య్యబలా 

జనో భవతి, ( అజ్జవ, ఎవ్వం 'జేదమ్, నహీజణచితాణువ త్రీ అబలా 

జణో భోేది 

“గృహీ'తావగుణనం వతుద్యాగే నజ్జం [(వవహణమ్, త ద్దచ్భ ” 

ఇతి, [అజ్ఞవ, అత్తా అఆణవేది - 'గహిదావగుణ్ఞణం వక్ట్యదుఆర ఏ 

సజ్జం వవహాణమ్, తాగ చ్చ త్రి ] 

ణ్యము గలవారు అగుదురు, యతః తాపరఠ్ ... = మటీ యెందువలన ఆక్క. 

చూపు ఇందు (పీతి గొనుచున్నదో, ఆయే వాదయమును ప్రీతి గొను చున్న బో, 

ఆందుఅ కారణము అడుగయుడునా €£ అది సిద్దమే కదా 

వాద్దా సఖీజనాత్ =. = పనీ సభీజనమువలన ఎగతాళి చేయంబడుటను 

(రతామి = ) తప్పించుకొనుచున్నాను. ఎగతాళి చేయుదులేమో ఆని చెప్పు 

కున్నాను, 

ఆశే ఏవం న ఇదమ్ = అక్కా ఇటు గాదు ఇది. సఖీ జన చిత్తాను 
శి 

వతీ౯ ,.. = వెలుల (= వసంత నేనబోంట) చి గమును _ అభి పాయిమును - 
య ఊటి! 

ఆనువతి౯ంచునది కదా, ఆబలాజనము (మదని కాది అగును, వసంత సేన యడ 

చనవుచే సభియని ఉపచారము. అక్క చి త్రమును చేను అనువలీకాంపనా € ఎగతాళి 

శేయుదునా * వెలిని కదా చేను _ ఏల చేయుదునుకి అనుట. అమ్మ ఆజ్ఞాసించు 

చున్నది, గృహీ తావగ్థూనం =. = మునుకు వేయయుడినదై దిడ్డి _ వాకిటి చెంతే 
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వన న_.చేటి, క్రి మార్యచారుద తొ మాం నేవ్యతి ? 

[ హాక్ష్కా కిం అజ్ఞ చారుదతో మం ణత్తస్సది * ] 

చేటీ__అశ్యే, యేన (వ్రవహాణేన సహా సువ ర్షదశ సాహ వ్; 

2_లం కారో 2_నువేపితః, | అజ్ఞవ, జేణ వవహశేణ సహా సువణ్ణా 
(వ ౯ 

దనసావాస్పిపీ అలంకార నో అణుస్పేసిదో ] 

వన న్న___కః పునః నః, (౯ ఉణ ఫో | 

చేటీ___.వఏవ వవ రాజశ్యాలక 8 సంస్థానక 8, [ ఏసో చేవ 

'రాఅస్పాలో నంఠాణక్ కీ 

వనన్న---( నకోధమ్ ) అశేహి, మా పున శేవం భణిమ్యసి. 

[ అ వేపి మా పుణో ఎవ్యం భణిస్ససి, ] 

చేటీ__వనీదతు (వసీదతు ఆర్యా, నం చే వే నాస్తి (సేపు తా, 

[ వసెదదు వనీదదు అజఆ, నంటబేసేణ మి చేసిదా ] 
టె యా 

సిద్ధముగా నున్నది బండి, కావున పొమ్ము - అని, వాక్షాొ కిం అర్యచారుద గ్రే? అ 

ఏమే, చారుద త్రయ్య నన్ను కొనిపోవు చున్నాండా* _ నాకోసము బండి పంపి 

నాండా € _ అనుట. 

ఆశ్యే, యేన (పవవా లేన ,.. ఎవని చేతే బండితో కాడ పదిజేీల నువ గ్లాలి 

అనయా మొవారీల చెలగల అలంకారము (= నగ) (సువణ౯క౯ాము _ అనునది 

ఎనుబదిరతుల బరువుగల చాకౌము, సపంపయబడినదో. కః పునః సః = ఎవండే మణి 

వాండు * ఏన ఏవ ... = వా డేతశ్కా_, రాజుమజు6ది, సంస్థానవండు, సకోధమ్ = 

కోపముతో _ సంస్థానకుని జరు వినంగానే కోపము వచ్చినది. అెపేపీ ,.. = పో 

అవతేలన, పలుక బోవ మరల ఇట్లు, (పనీద +. = మన్నించు అక్కా 

మన్నించు _ 'సన్దేశేన = సమాచారముతో _ సమాచారము చెప్పుము ఆని _ పంప( 

బడితిని "నేను, 

MR — 29 
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వన న్న__అహం సందేశ ర త అవాం సందే 
ల గ్రే కుప్యామి [ హాం న 

స్సు జవ కుప్పామి ] 

శ్రా 
ఫ్ 

దులా 

వేటి త తి మితి మాతరం విజ్ఞాపయిష్యామి ! [లౌ కిం తీ 

అతం విజ్ఞావిన్నమ్ ? ] 
లాల ర్ం 

నన నృ. ఏవం విజ్ఞాపయితే వ్యా _'యది మాం జీవస్సీ 

మిచ్చతి, తే ందెవం న పున రహాం మా (రౌజ్జ్ఞావయితే వ్యా > [ఎవం 

అహింస 

విక్టావిదవ్యా - జజ, మం జీఅసీం ఇచ్చసి "తా ఎవ్వం ౯౩ పుణీ 

అహం అతాన ఆశణావిదవా కక 0 ష్ ఏ 

చవేటి_యళభా తే రోచతే, [ జధా జే కోఅది |, 

(ఇతి నిప్కా-/స్తా 
1 (వవిశ్య ] 

శరషలక 2. 

న్లో, దత్త్వా నిశాయా వచసీయదోమం 
న్మిదాం చ జిత్వా నృవలే శృ రతా౯ 

అహం సంజేకాయ ఏవ ... = నీను (అ) సమాజారమునెకే కోపపడం 

చున్నాను, తేల్ కిం ఇతి .., కా మణి నేను ఆమ్మతో ఏీనుని మనవి చేయం 

దుమ? _ ఆమెతో నన్ను ఏమి చెప్పుమందువుశి ఏవం విజ్ఞాపయికీ వ్యా =:* = 

(ఆమెలో) ఇట్లు విన్నపము చెప్పవఅనీనది, యది మాం జీవ సీం ఎ = "నీను (బదికి 

యుండవలయునని కోరదుజేని ఆపక్షమున ఇంక నెప్పుడును నేను ఆమ్మ చే ఇట్లా 

అజ్ఞాసింప( బడ౧హాడదు _ ’ ఆని, చేను (బదికీయుండవలయు సనుకొన్న రే న 

అమ్మ ఇంక నెప్పుడును ఇత్తి సమాచారము పంపంగాడదు _ యథా తే రోచతే = 

నీకు ఇష్టము వచ్చినట్టు, ఆనంగా నీయిచ్చచోప్వున నే చెప్పుదును అని- 

నో ౧. నిశాయాః 

తప్పును _ నాడ్డును, దశా 

రాతికి, వచసీయదోప.0 = నిందింప (దగినది ఆను 

ఒసంగి _ ఆనంగా కలిగించి లోకులు నాపనిని 

దూషీంపరు రాత్రి యనంయంగా అట్టిది యిట్రిది ఆని దూషింతురు _ ఆట్లు దానికి సాడ్డు 

కలిగించి, ని|చాం చ జి త్వా = నిదను జయిం చియు _ నిదుర కాచఛియు, (అ 

నృఫతేః రతూకా చ = రాజు శావలినారిని కూడ జయించి _ అనంలగా వారికే దోర 
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న వష సూర్యోదయ మన రశ్ళ్శిః 

ఈపాట యా చ్చన్ష/ ఇ వాసి జాలే 8, ౧ 

అపి చ, 

శ్లో, యః కశ్చి తృ్యరితగతి ర్నిరీ్ష లే మాం 
సం|భా_న్ఫం (ద్రుత మువసర్బ్చతి స్థితం వౌ, 

తం సర్వం తులయతి దూపి.తో ఒ_నృరాల గ 

నెర వ్లోమె ర్భవలి హి శడ్కి.త్ మనుషమ్యః, 3 

కక తప్పించుకొని, సఏషహః = ఇదిగో చీన్కు వమపామయాల్ = రాతిముగియాట 

వలన, నూరో్యోదయ మన రళ్ళిః = సూర్యుని పొడుప్రుశే మానీపోయిన శాంతిగల, 

చన్దంఇవ = చర్మదునివలె, జాత! ఆన్ని = ఐనవాండ చెతిని _ ఐలిని _ అఆనుటయే, 

రాతి యనునది వటి పాడుశాలము _ దొంగలు అంపటాం్నడు తిరిగి ఏమేమో 

చేయు కాలము ఆను నిందను _ దానికి కలిగించితిని _ నీను దొంగతనము చేసితిని, 

తెల్ల వాటువటిప నిదం గాచితిని _ మానితీని, సర్కారువారి యారెపలం దప్పించు 

కొంటిని, అట్లు నామహీమ యెల్ల కలిగియుంటిని, ఇపుడు నూర్యోదయమున 

చం(దా సమయమున _ ఆమహీమ లేవియు లేని, వటి మానినీగా శాంతిలేక పాలిన 

చందునివలె _ ఐతీని, ఇటు వచ్చితిని _ అనుట, 

౨. యః కళ్ళిత్ = ఎవ. జేని యొకండు, త్వరితగ తిః = వడివడిగా నడదు 

చున్న, మాం=నన్ను, నిరిక తే = చూచును, సం|భా_న్లం = భయముగొన్న వా 

డచె, ఆకలితు డె, స్థితం = నిలుచున్న వానిని, (మాం = నన్ను _ అనుట) 

(దుతం = వడివడిగా, ఉపసపకళాలి = సమిోపించును. అట్లు వాండు చూడవచ్చుట 

చేత బీ నాకు 'సంభమము _ భయమును ఆకులతఠయు _ అనుట, లేం సవళాం = దాని 

చెల్ల, ఆనిరీక్న ణోపసపళాణాడికము నంతయు, దూషిఠిః = నాతే ప్పుఅచేత 'బెబ్బ 

తీన్నదై న అనరాత్యా= (నా) మనస్సు తులయతి = పోలు చుండును _ అట్లు 

కాబోలు, ఇట్లు కాబోలు _ ఆట్లనుకొ న్నా (డు _ కాయబోలుు ఇట్లనుకొ చ్నా (డు 

కె (బోలు _ అని, సరిపెట్టుచుండును. మను ష్యః = మొనవు(డు, స్వదోమె.! = తేన 

తప్పుల చేత చే శప్కాతః = జంక _ భయము _ గలవాడు, భవరళీపీ = అవునుగదా. 

చేను వడిగా పోవుటను ఒకండు ఆక్కఅతో చూచును, శేను ఒకచోట 

నిలుచున్న ప్పుడును, ఒకండు నన్ను సమీపించి అక్క_జితో చూచును, దాన నాక 
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మయా ఖలు మదనికాయాః కృతే సాహన మనుష్టీతమ్, 

శ్లో, వరిజనక థానక్ష్యః కళ్ళి న్నరః నముపేవ్సీతః, 

క్వ చి ది గృహం నారీనాథం నిరీక్ష్య వివర్టి తమ్, 

నరవతిబ లే పార్ళాంయాకే స్థ సితం గృహచారున 

ద్వ ్యవసితశలై చేవం[ పామై ర్నిఇా దివసీకృ తా. 3 

మనను ఆవలపాటు చెందును, _ వీ. జేవండో ఎందులకో నన్ను నిలిచి చూచు 

చున్నాంజే అని. వాడును న న్నేమియు చేయలేదు, వీండును న న్నేమియు 

వేయలేదు, తప్పులే చేయు నామన సే చాని నెల్ల అట్లు శాంబోలు, ఇట్లు శాంబోలు _ 

అని నామో6దికి సరిపెట్టుకొ నుచుండును, లోకాన మానినీ తన కావించు తప్పుల 

వేత నే జంక క అవాయడగును _ అంతే. తన దోషానిశె తానే భయపడు చుండును, 

ఇందు ఆలంకారము అ థాక౯౦తేర న్యాసము, స్వదోమే.: ఇత్యాది సామాన్య 

ముచేత తక్కీ_న విశేషము లెల్ల సమణికజాంప6 బడినందున, 

ఉ కి రథాల నరచ్యాసః స్యా తృామౌన్య విశేప.యో! 

సామాన్యం వా విశేపో చాత ద న్యేన సమథ్యజ తే 

యత్తు సో2_ థాజ_నరన్యాసః సాధ మ్యే౯ ణేత నేణ వా, 

మయా ఖలు ... = తమ్ = నాచేత మదనికకోసము గదా యీాసాహాసము _ 

తెగించినపని _ వేయంబడినది. 

శో, 3, కళ్స్చిత్ నరః = ఒక మానిని పరిజన కధాస కృః = నాకరుఆ 

తోడి మాటలలో తవిలియున్న వా(డు, సము పేత్నీతః = ఒప్పరికింపయబడి నాయడు _ 
చాన వానిం ద్యజిం చితిని అనుట, క్వచిత్ అపి = మతీయుక చోటను, గృవాం = 

ఇల్లు, నారీనాథం = అండువారిపె త్తనములో నున్నదానిని _ ఉండుటను అనుట, 

నిరితమ్యు = పరికించి వివజ్కాతం = విడువంబడినద్వి నరపతి బలే = రాజు సేన. 

పోలీనులు క, పాళశ్వాజయా లే = నాపక్కన రాలా, గృవాడారువత్ = (దాపున 

నున్న) ఇంటి కొయ్య( స్తంభము)వ లె, స్థితం = ఉంటిని, ఏవం (పాయెః = ఇట్టి వెన, 

వ్యవసిత కతెః = నూర్గ యుపాయముల చేతను _ చేష్టల చేతను _ నిశా = రాత్రి, ్యతి 

వ్యాతశారాః = చ్యాపారములు లేనిది దివరీకృతా = పగలుగా ౨ విశ్రాంతి 

"లేనిదిగా _ చేయబడినది, 
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నన న్న___చేటి, ప్రిమం తావ చ్చితఫలకం మమ శయసీ యే 

స్థావయిత్యా తాలవృ నృం గృహీ తా ల ఘ్వాగ చ్చ, | హాక్దాం 

ఇమం దావ చితృఫలఅం మవు నఅణీవ శావిఅ తాల వేల్ణఅం గేళ్హై అ 

అహు ఆఆచ్చ ] 

వముద__య దా ర్యాజ్ఞావయకతి. [జం అజ్జక ఆణ వేది ] 

( ఆతి ఫలకం గృహీత్వా నిప్కూ- )న్హా. 

శరి__ఇదం వన న్న సేనాయా గృహామ్, త్ర ద్య్యావ త్స)వి 

ఫూామి, ( (వవిళ్య) క ను మయా వుదనికా (దష్ట్రవ్యా! 

(తతః (వపిశతి 'తాలవృన్న హాసా మదనికె ) 

కరి __( దృష) అయే, ప్రయం మదనికా ! 

ఒక యింటికడ మానినీ పరిజనులతో మౌటలం దవిలి, కావుననే వారునుం 

దానును కాడ, మేల్యా_ని యున్నారని పరికించి, దానిని వదలితీని, ఒక యింట 

ఆడువాది పె త్రన ముంటంగని, _ వారు క్సీరువులు, గాఢముగా నిదింపరు, వీరవంత 

సా కన్నను మేలుకొందురు పెద్దగా. కేకలు వేయుదురు _ వారిం జంపను 

గూడదు _ అని అటను కన్నపు _ పాటుపడనెతిని, మఠొక్కయొడ పోలీసులు 

నాపక్క వచ్చిరి, అంకట చెంగటి యింటి కూచమువలె కదలక నిలంబడిళీని. 

ఇట్లు ఆఅందటు విశాంతి గొను కాల మెన రాత్రి, నానో పొయములు మెలకువలు 

ఆవలంనించుట చేత పనులపాటుతో నిండిన పగలంగా చేయబడినది, 

పరి(కామతి _ రంగాన కొన్నియడుగులు నడచును, వాడో = కీసి వేటి, 

ఇమంతావల్ చిత్రఫలకం ... = ఈ చి తేరుబలకను నా పడుకటింట జాగ తెగా 
pr.) అనీ 

సెట్టి _ నెలకొల్పి, విసనకట్టి చేతల గొని త్వరగా (= అఘు రమ్ము, క్వను మయా 

మయమదని శా (దషవ్యా = మదనికను ఎక్కడ -గాంతును, విసనకణ చేత6గొని మదనిక 
ళం ఉం 

(పవేశించును, 

అయే ఇయం మదనిశా _ ఓహో, ఇదిగో మదసిక, 
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శ్లో, మదన మహి గ్నుతై ర్వి శేషయన్నీ 
రతి రివ మూర్తిమతీ విభాతి యేయమ్ 

మమ హృదయ మనజ్ఞ వహ్నీత వృం 

భృశ మివ చనన శీతలం కరోతి, ల 

మదనిశే. 

మద____( దృష్ట్యా) ఆశ్చర్యమ్. కథం ఛర్విలకః | శర్విలక , 

స్వాగతం శే, కత త్వమ్ ! ( అమ్మో, కధం నవ్విలఓ ! నవ్వ్యలఅ 

సాఅదం చే. కహిం తుమమ్, ] 

జా దం రాజరాజు... దామ 

నో, రే, గుళైః = రూపము యౌవనము మొదలగు గుణముల చే మదనం 

అపి = మన్మథుని _సెతము, ఎల్ల వారిని కై పు కొలుపువానిని విశేషయ స్రీ = మించు 

చున్నటె, _ మగవానిని ఆడుది గుణాలతో మించుళేమి * ఏల, ఆకె ఫు కొలుపుట 

యంచె, ఆప్టే పండితుండును నిఘంటువున విశేషయ నీ అనియే పఠించినాండు, 
a.) 

నిశోపయ స్రీ _ అనిపా, ఆగునా? వియోగతాపాన చిక్కి పోవునట్లు చేయు 

చున్న దై. _ మూతిజమతీ = రూపునొన్న, రతిః ఇవ = నా|పీతియో _ అనురాగ మో_ 

యన, _ రతీచేవి _ అనంగుని వలె మూతిజాలేనిది కాదే, మటీ మూతికజమతి యన 

“నీల? _ (పత్యత్ష_మైన అని యనవచ్చు నేమో _ ఆయినను పరభార్య కదా యగును, 

ఇక్కడ ,ప్రీతియే, ఇయం విభాతి = ఈమె ఒప్పారుదున్నది యా= ఏమె _ 
ఆన6(౫ా_ఈ మె, నువు హృదయం = నామనస్సును, అనజవహ్నీత పం= మదనాగ్ని చే 

౧ per.) 

(శాగినదానిని భృశం = ఎంతయు, చననశీతఅమ్ = గందపు( బూతతో ఇలనెన 
ల ది య 

దానింగా, కరోతి ఇవ = చేయుచుం బోలె ఉన్నది. 

మదనిక యన వలఫుకై పు గొల్చునది, ఆంద చందములచే మదను-నెనను 

(కాప వఠఅంతి, నాయనురాగ మే ఇటు, రూపుగొన్నదా యన వీరాజిల్లుచున్నది. 

ఈ మెం జూదంగానే, అనంగాగ్ని లో (శాంగిన నావృాదయమునకు చల్లని గబా 

లించు గందపుంబూ6త చిక్క 6గా ఆలందినట్లు ఆప్యాయము గా నున్న బే, 

విభాతి ఇవ, కరోతి ఇవ _ అనుటశే ఆలంకారము ఈ త్పేంక్ష, 

సంఫావనా స్యా దుక్పేంక్షూ వ స్తు హేతుఫలాత్మనా, అమో! కథం శవిళా 

లకః! = అమ్మో ! ఎట్లు! శవిజాఅకుండు |! వచ్చినాండే ! _ అని శేషము, సంతో 
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శర్వి-__.క థయిప్యాూమి, 

( ఇతి సానురాగ మన్యోన్యం పశ్యతః, 

వసన్మ__చిరయతి మదనికా, త త్కుత ను ఖలు సా! 

(గవాకుశేన దృష్ట్వా) కథమ్! ఏషా శే నావి పురువకేణ నవా 

మన్హయన్సీ తిష్టతి, య భాతి స్నిగ్గయా నిశ్చలదృష్ట్యా వీబస్తీ 

వెతం నిధ్యాయతి తధా తర్కయామి, వవ న జన ఏనా మిచ్చ 

త్యభుజిష్య్యూం కర్తుమ్, త (దమతామ్. రమతామ్, మా క స్యాపి 
(ప్రీతి చ్చేవో భవతు, నఖ లా కారయివబ్యూమి, 

[ చిరఅది మదణిఆ, తొ కహిం ణు క్ట సా, కథమ్! ఏసా 

శేనావి పురినకేణ నహ మన్నఅన్నీ చిటది, జధా అదిసిణిద్ధావ 

ణిచ్చలదిట్టవ ఆపిబస్స్ విఅ ఏదం నిజ్ఞ్రాఅది తధా తశ్కేమి వసో 

సో జణో వదం ఇచ్చది అభుజిన్సం కాదుమ్. తా రమదు, రమదు, 

మూక స్సావి వీది చ్చేదో భోదు, ణక నద్ధావిన్నమ్ ] 

మద__శర్విలక కథయ,  సవ్విలఅ, క భేహీ ]. 

పము _ కత త్వమ్ = ఎక్కడ నీవు క కథయిస్యామి = ఇదిగో చెప్పెదను _ ఇతి 

సౌనురాగం ... = ఆని అనురాగముతో ఒండొరులం జూచుకొందురు, గవాకేణ 

దృష్వ్వా = కిటికీగుండ చూచి _ కథమ్! = ఎట్లూ! _ ఆళ్చర్యముం చెలుపును, ఏసా 

శేన అపి ... = ఈెపి ఎవనితోనో మగవానితో మౌటలాడుచు నిలుచున్నది* 

యథా అతిన్నీగయా ... = చేన ఎంతయు స్నేవాము తొనుకచు కదలని ఏక తొ 

నపుం జూఫు తోడి కంట (తాంగివేయు చున్నదియుం బోలె వీనిని పరశాయించి 

చూచుచున్నదో చాన ఊహింతును, ఇతండు అల్ల యా జనుండు, దీనిని బోగఫు 

దాస్యము తీజినదానింగా చేయలభోరినవా6డు అని, కావున, రమింపనీ, సంతోషం 

పనీ, తృ ప్రిపడనీ, ఎవరికి గాని (ప్రీతి చ్చేదము (= నాశము కలుగకండును “గాక, 

చేను పిలువంబోను, సశజ్బు_0 దిశః అవలోకయతి _ జంకతో _ భయముతో __ 

చుట్టు _ దివ్కు_లు చూచును, 
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( శర్విలక ః నశజ్క_ం దిశో 2_వలోక యతి) 

మద..__శ ర్విలక , కం స్విదమ్. నళ జ్యా ఇవ ల య్య సే, 

[ నవ్విలఅ, కిం బేదమ్, ననజోో- విఅ లకి అసి ] 

శరి.._వ మే తాం కించి (దహాన్యమ్. త ద్వివిక్ప మివమ్., 

మద____అథ కిం, [అధ ఇం ] 

వనన్మ__కథం వరమరహాన్యమ్! త న్న (కోప్యామి, [కథం 
వరమరహాసన్సమ్! తా ణ సుణిన్నమ్ ]. 

కర్వి-_-మదనికే, కిం వసన్నసేనా మోవ్యతి త్వాం నిమ్మ) 
యేణ 

వనన్న___-కథం మము సంబస్ధినీ కధా, త చపా 

మ్య నేన గవాతే శావవారిత శరీరా, [కథం మమ సంబన్ఫిణే కధా, 

"తా సుణిన్సం ఇమిణా గవ స్టైణ శ వారిదనరీరా కీ! 

మద. శ్ ర్వి లక , భళా మె యార్యా తదా భణతి -' యది 

మమ ఛన్ష సదా వినార్థం సర్వం వరిజన మభుజిష్యం కరిప్యూమి, 

కిం సళజ్క_ ఇవ అత్యుసే _ ఏమి, భయముగలవానివ లె ఆగపడుచున్నా వే! 

కిం ను ఇదమ్ € = ఇదేమి*ి తత్ వివి రక్తం ఇదమ్ = మణి ఇట నిజలాన మేకదా _ 

ఎవరు లేరు కదా, అథకి ౦ = అవును; కదు నిజజానమే, కథం పరమరవాస్యమ్ _ 

ఏమి, మిక్కిలియు రవాస్యమౌ శి ఇట్లుపఠించుట మేలో ల పరరవాస్యం _ ఇతరుల 

వాస్యము వినంగూడదు అని. తత్ న 'శోప్యామి=కావున, చీను వినను, కింవసన్త 

సేనా మోక్న్యుతి త్వాం నిష్కు_) యేణ = ఏమి! వసంతసేన నిన్ను విడుదల 

చేయునా, నిమ్మ యమునకు _ బానిసతీ నము తీచుకా వెలకు * 

కథం! మమ సమ గ్థినీ కథా _ ఏమా! చాక సంబంధించినదే మొటలు! 

రత్ .., = శావున విందును, ఈకిటికీ చేత మటుగుపజుపంుడిన యొళ్ళు కలదాన 

నుగా, శవికాలక, చెప్పితిని చేను అక్కతో _ దానికి చెప్పుచున్నది _ “నాయిచ్చ 
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అథ శర్యిలక , కుత స వతావా నిభ వః, యేన మూ మార్వాన 

"కావా నొ చయిమ్యసి !  నవ్విలఅ, ఛణిడా మవ అజ్జఆ, తేదో 

భణాది - “జర్ర మమ ఛన్లో తదా వీణా అత్థం సవ్యం వరిజణం అభి 

జిన్సం కరఇన్సమ్. * అధ నవ్విలఅ, కుదో చే వత్తిఓీ విపావో, చేణ 

మం అజ్ఞ్జఆనఆసాదో మోళఆర్హిన్ససి ], 

నది 0 

న్లో. దారి చే శాభఖిభూ లేన త్య క్స్నెహోనుగ తేన చ 

అద్య రాక మయా భీరు త్వద సై సాపహానం కృతమ్. సన్నీ 

వనన్నఎా-్యవన న్నా స్యాకృతిః సాహనకర్శతయా పున 

రు డ్యేజసీయా, [వనణ్ణా చే అకిది, సాహసక మృచదావఏ Gr ఉ వ్వే 

అణీఆ 7. 

(పాటింపంబడున) యేన, అప్పుడు ధనము (= నిష్కు_ 9 యము లేకయే పరిజనము 

నెల్ల చానిస శానిదానింగా_ స్వేచ్భకలదానింగా, కేయయంగ లను _ అని. అథ _ 

నుణీ యడిగాదను _ శవికాలక, కుతః ... = ఎక్కడిది నీవ ఇంక ధనము నన్ను 
అక్క_కడనుండి విడుదల వేయ(గలంత * 

న్లో, ఏ6. ఫీరు = ఓభయకాలినీ, పిజీకిదానా, దారి జ్యేణ అభిభూ తేన = 

చేదటికము కొన్న టియు, త్వత్ స్నేవా ... = నీమియద మరులుకొన్నట్రియు, 
6... లి స) 

మయా _ నీను _ కవుకాటీకి క రరిగా తెలుయు_ అద్య రా = ఈ రాతి 

యందు, త్వదభే౯ = నీకోసము, సావాసం కృతమ్ = సావాసము = తెగువపని _ 

దొంగతనము _ చేసితిని, 

నే -నేచూ దరిద్రుండను. మటీ నాకు నీమా6ద ఇంతంత యనరాని యనురా 

గము, కావున నీకోసము, పిటికిదానా _ భయపడకు, ఈరా[తివేళలో తెగించి 

దొంగతీనమును చేనీతిని _ దొంగిలించి తెచ్చితిని శావలసీన ధనమును, 

(పసన్నా అస్య ఆకృతిః = విని యాకారము నిర్శ అము గాను జయ సంతో 

హములతో నిండియు, ఈన్నధది, (పునః = కాని సాహా సంపు6 బని వేసిన వా6 

MR - 30 
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మద-___ళర్విలక, (స్ర్రీకల్యవ రృన్య కారణే నోభయ మపి 

సంశయ వినితీ వృమ్, (నవ్విలల, ఇత్టీ కబ్లవత్వన్స, కార కోణ 

ఉహాలఅం పీ నంనవ విణికి త్ఫమ్ ), 
బు శశ 

శర్వి___కిం కీమ్, 

ముద__శరీరం వార్మితిం చ. [సరీరం చారిత్తం చ ] 

శర్వి.._అవణ్ణి తే, సాహచే (శ్రీః (పతివనతి, 

మద__అఖజ్షీత చార్మితో ఒసి, తన్న ఖలు త్వయా మమ 
కారణా త్చాహూనం కురు తాత్యన విరుద మూ చరితమ్, _ నవ్విలఅ, 

సవన హన కర అఖణ్లిద వారితో సి తా ఖు తే మమ కారణాదో సాహన 

న్సేణ అచ్చ న్నవీరుద్దం ఆ చరిదమ్ ], 
= ధి 

శర. 

క్ల. నో ముష్లా మ్యబలాం విభూమణవతీం 

ఫుల్లా మి వాహూ౦ లతాం; 

వ్మివన్యం న హారామి కాబ్బున వుథో 

డగుట చేత భయము (వెగటు) కలిగించువదిగాను ఉన్నది, సీ కల్యవత ౯ స్య 

కారణాత్ = అండుది యను సద్ది కూ టికో సము, సద్షికూటిపాటి దై న యాండుదాని 

కోసము, సంళయే = ఆపదయందు, నికీ ప్పం= ఉంపంబడినది, చేవామును, శీల 

మును, ఆపణ్ణితే = తెలియనిదానా, సావాసే .్రీ? = సాహస (కృత్య) మున _ 'తెగు 

వన సంపద _ తెగింపవన్న కలుగునశే, ఆ శ్రిసీ చే. అఖజణ్లిత చారి క్రః _ పౌ చ్చెము లేని _ 

ఎప్పుడును మే'లె న_ నడువడి కలవాడవు అగుదువు, మటీ నాకోసము తెగువపని 

చేయువాండ వై, ఎంతయు కూడనిపని చేసీనవాండవు శాలేదు గదా" 

ఖో, ౬, లేదు లేదు _ అని యను చున్నాడు, ఎట్లనగా - ఫుల్లాంల తాం 

ఇవ = పూచిన్వ తీవం బోలె నున్న, విభూ పణవతీం = సామ్మూలు చెట్టుకొనియున్న, 

అబలాం = స్త్రీని _తన్ను( చా గాంచుకొనలేని దానిని, న మ. స్టామి = దెంగి 

లను _దోంపను $; అబలను నిన్ను బాొనిసతనమునుండి విడిపింపంబూనిదిని కదా _ 

అదే తార్కాణ _ విప్రస్వం _ (బొవ్మాణుని ధనమును, న వారామి = దొంగిలు 
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యజార మభు దృృతమ్ ; 
షథ సధ 

ఛాత్యుత్సజ్ఞగతం హారామి న తధా 

బాలం ధ నార్ధి కంచి; 

త్మా_ ర్యా కార్యవిచారిణ మను మతి 

శష్చార్య ఐపి నిత్యం స్థితా, = 

త్ర ద్రవ్య తాం వసన సేనా 

న్లో, “అయం తవ శరీరన్య (ప్రమాణా దివ నిర్మితః 
అ్మృవకాళ్ ప్యాలం కారో మక్న్నేహో ధ్రరస్టీలొ' మితి *, 2 

లా 
తా బ్ర క ద. లలా వ పామును. _ 

వాండ గాను, ఆధ = అథ = తవాకాత్కే మటియు, యజ్ఞాథ ౯-౦ = జన్నము 

కోసము _ వేటు గాపెట్టుకొనయ డిన ల సనుకూర్చుకో బడిన, శాష్బునం = బంగారును 

గాని _ ధనమును అనుటయే, (న వారామి) తథా = అస్తు. మటీయు _ అనుట; 

క్వచిత్. ల ఎక్క_(ద గాని, ధనాఫ్౯ = డబ్బుకోరిన వాండ నె _ దానికో సమ్మూ 

ధాత్యుంశ్చ్సద్దగతం = దాదియొడిలోనున్న, పాలం = (మగ బిడ్డను న వారామి = 

దొంగిలను, మమ మతిః = నాబుద్ధి, చాశ్వే అపి = దొంగతే నమందై నను, నిత్యం = 

ఎల్ల ప్పుడును, కార్యాకార్య వివారిణీ = ఇది తేగినపని ఇది తగనిపని ఆను పర్యా 

లోచన కలదిగా నే, స్టీతా = ఉన్నది. 

దొంగత నముం బూనుకొన్నను, నేను ఎప్పుడును ఇది దొంగిలింప6 దగును, 

ఇది కూడదు _ అను వివేకము కలిగియే చేయుదును, వూచిన తీంగలో వూవులు 

కోసినట్లు, న న్నెవ రడుగుదురు అని దయ మౌలి ఆబలనగలను దొంగిలింపను, 

(చయావ్మాణధ నమును గాని, యజ మునకు కూడం బెట్టుకొన్న దానిం గాని దొంగిఅను. 

దాదియొడిలో సుమౌళముగా నున్న పాపను, దానిమోంది నగలు తీసికొంద 

మనియో _ దాని నే అమ్ము కొంద మనియోా _ వొంగిలింపను, 

తత్ విజాస్య తాం వస న్తసేనా = కావున విన్నపించు, వసంత సేవకు, 

న్లో, ఆయం = ఇదిగో, తవ శరీరస స్య (పమాణాత్ ఇవ = సీదేవాము 

నకు ఆదిపెట్టినట్లుం బోలె నిమిళాతః = చేయబడినది ఆ(పకాళః = ఎవరు 

ఎబు6గనిది, రవాస్య మెనది, అఆలక్కారః హీ= నగ గదా అక్కా నుత్స్నే 

వోత్ = నాకెన కూరిమివలన, ధార్య తాం _ ఇతి ... =పెట్టు కొనంబడును 

“గాక అని, 
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మద___ళ ర(లక, అవకాశో 2ఒలంకారఃం, అయం చ జన 

ఇతి ద్వయ మపి న యుజ్య తే, త దువనయ తావత్, వశ్యా 

మేన మలంకారమ్, [ నవ్విలఅ అవ్చకాసనో అలంకారటీ, అఅం చ 

జణో తీ దువే విణ జుజ్జది, తా ఉవణేహి దావ, పేక్టామి వదం 

అలంకార అమ్ ], 

శర్వి..-ఇద మలంక రణమ్, (ఇతి నశజ్య-౦0 సమర్చయళతి, 

మద... నిరూవ్య ) దృష్ట పూర ఇ వాయ మలంకారః, తే 

ద్భణ కుత న్న ఏషః, ( దిట్టపువ్వో విఅ అఅం అలంకారట, "తె 

భ౭ేహి కుదో చే వసో), 

శర్వి...మదని శే, కిం త వానేన? గృహ్యూతామ్, 

మద-____(నరోవమ్)్ యది మే (పత్యయం న గచ్చసి, త 

త్కి_౦ నిమిత్తం మాం నివ )ణాసి, EE: మే వచ్చలం ణ గచ్చసి. 

తా కిం ణిమిత్తం మం ణిక్కిణాసి | 

అక్కు నీదేవామునన ఆది చూచియుం బోలె రవా స్యము గా జేయ౭బడీన 

యీోనగనుు నామోంది కూరిమివలన పెిటుకో _ అని, 
౬ 

అ (ప శాళః అలజాారః = రవాస్యమెనది నగ, అయం చ జనః _ ఇదియు 

జనము _ బోగముది, రవాస్యము గానిది బజారుది. *పకాళనారి. ఈ రెండును 

ఒండొంటికి సరిపడవు, సరే, చే ఇటు చూచెదను ఆయలంకారమును, ఇదం ఆలం 

కరణమ్ _ ఇదిగో నగ, _ అని జంకుచు _ భయముతో _ చేతికి ఇచ్చుచున్నా (డు, 

నియాహ్య = పరిశీలించి చూచి, దృష్టపూవ౯ా ఇవ ... = మునుఫు (ఎక్కడనో) 

చూడయుడినదియుం బోలె నున్నది, ఈనగ. తత్ భణ ... = కావున చెప్పూ _ 

ఎక్క_డిదో నీవ ఇది, మదనికే కిం ... = మదనికా, ఎందులక్క నీవ దానితో. 

నీవ దానితో _ ఎక్క_డి దగునో అనుదానితో _ ఏమి*ి తీనీకో, సరోషమ్ు = 
కోపముతో యది మే (ప్రత్యయం న గచ్చనీ = నా_ నామాంద _ నమ్మకము 

పాంద వేని _ నామాంద నీక నమ్మకము లేదేని, తశ్ కిం... = మటీ నన్ను 

ఎందుక డబ్బు పెట్టి పిడుదల చేసెదవు _ విలుతువు* 
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కరి(-అయి, (వ ఛా లే మయా (గతం (శేష్టిచత్వ శే: 

యథా = సార్థ వాహాస్య చారుదత్తన్య ” ప్రత్, 

(వన్నన్నసేనా మదనికా చ ముర్భాం నాటయతః ) 

శర్వి--మదని శే, నమాశ్వసిహి, కి మిదాసీం త్వం, 

శ్లో, విషాద్మతన్త నర్వాజ్లీ నం భమ| భా నృలోచనా 

పియమా నా భుజిపష్యా త్వం కమ్బ్పనే నానుకమృ సే, ౮ 

బువా తకు వక ల లాను డా నాం లా హారాల రా నాననా. 

అయి _ ఒలే, మంచిదానా, (పభాతే అ డే తెల్ల వాటంగా నే నాచేత సెట్ల 

చాకలో నినయబడినది _యథాొ _ ఏమని యనగా సెట్టిమవా త్రీరుండెన చారుదత్తుని _. 

(అని _ అనంగానే _ వసంత సేన _ కిటికీమురుంగున తాను ఉన్న చోటను, మదనిక 

శవికాలఅకుని యెదుటను, మూర్చృను నటింతురు _ అభినయింతురు _ ఆని యిది యా 

వేసాల వారికి ఉపదేశము, కవిచేయునది, 

మదని కే సమౌళ్వనిహి +, = మదనిశా ఊజడిల్త వే, ఎందుల కే 

ఇప్పుడు నీవు. 

న్లో, రా విపాద్యత స్ట సవాకాజ్లీ = దుఃఖమువలన అదరుచున్న యెల్ల యంగ 

ములు గలిగి, సం భమ (భా న లోచనా = తొటుపాటుచే నుడియు కన్నులు గల 

దానవై, భుజిష్యా = బోగముదానవు, నీయమౌొనా = (ఇదిగో, ఇప్పుడే విడిపించి 

కొనిపోంబడుచున్నదానటజేే త్వం = నీవు, కమృసే = అద రెదవు, వణ(కతో 

నిండియున్నావు _ న అనుకమ్చు సే = (అందులకై నాపడినశమకు నాప్రె దయ 

గొనకన్నావు, 

(ఇప్పుడే) విడుపు _ స్వేచ్చ _ పొందుచున్న _ పొందంబోవుచున్న అనుట _ 

పోగముచానవు నీవు ఇట్లు వణ(కచున్నా వేమే! దుఃఖముచే నీయంగము లన్ని యు 

జాటినట్లు వణ(క చున్నవి! కన్నులు తొ, టుపాటుతో సుడియుచున్నవి ! యింతే 

'శమపడీన చాప ఆనుకంప _ జాలి _ దయకొననన్నా వే, 

నీకె చే నెంత కష్టపడినాను ! ఇదిగో నీవు బొని సతనమునుండి విడుదల 

పొందుచున్నావు _ పొందినస్షే _ నేను దానికి తగినంత సొమ్ము తెచ్చితిని, మణి 

వణం౭కెద వేమే _ దుఃఖపడెదజేమే _ తొటు పడెదవేమే._ కన్నులు సుడియింతు 

జచేమే! వుటి నాపెపె జాలినొనవన్నా వే మే, 
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మద__( నమౌాశ్యన్య ) సాపహాసిక్క న ఖలు త్యయా మమ 
కారణా దిద మ కార్యం కుర్వ తా తసి నేహే కో ఒవి వ్యాపాదితః 
వరితలో వా? [ సాహసిఅ, ఇ క్ట తువ మమ కారణాదో ఇమం 
అకజ్జం కరన్చేణ తస్పిం హే కోవి వావాదిదో వరిక్టవో వా) 

శర్వి___.మదనికే భీతే సున్తా న కర్విలకః (ప్రహరతి, త 
నయా న కళ్ళి దా్యాపాదితో నావీ వరిత్షతః, 

మద-___నత్యమ్ 1 ( నచ్చమ్!? ] 

కరి సత్యమ్, 

వన న్న___( నంజ్ఞాం అన్యా) ఆశ్చర్యమ్, (వత్యువజీవి తాన్ని, 
[ అమ్మ హే, వచ్చువజీవిదమ్ట్మి 7, 

మద... వయమ్, [ వీఅమ్ ] 

శర. ( సేర్భ రమ్) మదనిశే, కిం నామ వీయ మితి ? 
a 

విపాద[స స్త - అనియు పాఠము _ దుఖాన తూలియాడు ... = సమౌ 
శ్వస్య = ఊోజుడిల్లి ,.. = నాకోసము ఈహడని పని వేయుచో, నీచేత ఆయింట 
నెవ్వరు చంపంబడ లేదు గద్య, గాయపడునట్లు చేయబడలేదు దా. 

మదనికే ... = మదనిళా, (ఈ) శవికాలకండు భయపడిన వానిం గాని, 
ని దపోవుచున్న వానిం గాని కొటండు. కావున నాచే ఎవ్వరు చంపంబడ లేదు. 

అ 

గాయపటుప(బడను లేదు, నిజమా? నిజము, 

సంజ్ఞాంఅబ్థ్వా = (మాశఛకానుండి) తెలివి పొంది, (పత్యుజ్లీవితా అన్ని - 
మరల 1 ఒడికితిని, 

(పీయం = (ప్రియముగా నున్నది _ (పీతి- కలిగించుచున్నది. ఆం 'జెవ్వరిని 
చంప లేదు కొట్ర లేదు అని యనగా ఇది నాక కూచుకానది యని సీ ననుకొను 
చున్న టిడి _ ఆమాటను (పియం” అనుచున్నబే _ దీనికి మలీ యొవరితోను, 
ఆందును ఆయింట, ఏమి ఆని వానికి ఈమ్యకా కలిగినది? కిం నామ (ప్రియం ఇతి _ 
(ప్రియ మనంగా ఏమిెటీ* + (ప్రియం ” అనుచున్నావే ! 
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నో, త్వ ల్ప్నెహ బడ్డ హృదయో హి కరో మ్య కార్యం 

నద్వ్భృత్త పూర్వ్యపురు మె. 2_పీ కులే (వనూతః 

రయామి మన్నధవివన్నగుణా 2_వీ మానం 

మితం చ మాం వ్యవదిశ న్యవరం చ యాసి, గ్ 

( సాకూతమ్ ) 
వో, ఇహ నర్వన్వ ఫలినః కులపు త్త )మహాో దుమూాః 

నిమవ్ఫృలత్వే ములం యాన్తి వేశ్యావిహగభతీ తాః ౧౦ 

శో ౯. సద్వ్భృ త్త పూవకా స్రరుషే కలే (ప్రసూకీ? అపి = మంచి 

నడువడిగల తొంటి ఫురుషులుగల వంశమున ఫుట్రినవాండ నయ్యు, త్వత్ స్నేహ 

బద్ధ వృాదయః హీ = సీకెన న్నేవాముతో _ అనురాగముతో కట్టంుడిన _ కూడు 

కొన్న _ మనసు గఅవాండనైకద్యా (ఆందులకె) కూడని పనిం జేయుదును, మన్మథ 
వీపన్న గుణః అపి = మన్మథుని చే - మనను నే (త్రచ్చువానిచే _ ఆపదంబొందిన _ 

అనగా పోయిన సత్య శాభాది గుణములు గలఅవాండ నయ్యు, మానం రఠతూమి = 

పరువును కాపాడుచున్నాను _ పోనీక యున్నాను, మౌం = సన్ను, మితం = 

శే సగానింగా, వ్య్వపదిశసీ చ =(పకటముగా పలికెదవు _ (పకటింతువు, ఆపరం 
యానీ చ = అన్యం బొండెదవు _ కూడుదువు, ఏమిట ఇదంతయు * 

మావలఫుం బూర్వఫు “పెద్దలు ఎం తెంతే బారు! అట్టి కరరలమున ఫుట్టితిని 

నటే సీె మనసుపడితిని _ అందుచేత కదా కూడని (దొంగతనంపు పనిని చేసిన 
వాండ నెతిని, మన్మథుండు _ నీమా6దివలఫు _ నా సక్య శౌచాదిమంచీ గుణములను 

వోంగొట్టినాండు, అయినను ఎంతే యయినను, పరువును మానకున్నాను. నన్ను 

చే స్తగా డని |పకటింతువు _మటి యన్యుం గూ జెదవు, శావన్న ఏమో “ప్రియం” 

అన్నా వే అ 'దేమిటికి అదియు నా యెదురనే నాతోడ సే! 

సాకూతమ్ = అభి పొయగభకాముగా, 

శో ౧౦, ఇవా = లోకాన, సవకాస్వ ఫలినః = తమ సకల (స్వ =) 

ధనమే ఫలములుగా గలవెను కలప్వుత మహో(దుమొః = గొప్పవంశమున పుట్లిన 

కొడుక అను పెనువృకృములు _ ఎతును వెళాల్నమును దట ప్రనిడయు గలి ఎల 
ల న్ ర ఖీ ణి ౧ ౧౦౧౫ 

వారికీ ఆశయము శాంగలవి _ వేళ్యావివాగ భక్నీతాః = బోగమువా రను పతం 

లచే తినంబడినవె, అలం = ఎంతయు, నిషులత్వం = పండ్లు లేమిని _ వఐవపోవుటను, 

యాన్ని = పాందును, 
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న్లో, అయం చ సుర గజ్య్యూలః కామాగ్ని ః (వణ యేస్థనః 

నరాణాం యత హూయన్నే యావనాని ధనాని చ, ౧౧ 

వనన్న---(నన్నితమ్ ) అహో, అ స్యాస్థాన ఆవేగః! 

[ అహో, నే అక్జాణ ఆ వేట 1. 

ఈలేశాన గొప్పయింట పుట్టిన యువలు, “పెద్ద (మావలం బోని వారు, 

వారి సవళా సమే _ సకలసంపదయే _ వాని పండ్లు, దానిని బోగమువానే, పతులు 

వాని పండ్లనుం బోలె తిని జేయుదురు _ హరింతురు. చెట్లు ఫలహీనము అయినట్లు, 
వారును సంప్టీనులు _ దర్శిదులు అగుదురు, ఇందు వేశ్యల దోషము. ఇెప్పంబడీసది, 

న్లో, ౧౧, చ _ మజీయు, అయం శామౌగ్నిః = కామము అను ఈయగ్నీ, 

ప్రణయేన్ధ్థన।=అను రాగ మే క చబలుంలగాంగలది, నురతే జ్యాలః = సురఠ మే జూష్టఅగాం 
లు 

గలది, యక = ఎంద్యు దానిలో అనుట, నరాణాం = పురుషుల, యావనాని, 

జవ్వనములును, ధనాని చ = (అన్ని విధాల) ధనమును సంపదయా, పూయ చే = 

వేల్య (బడును, 

ఈశామము అగ్నింబోనిద్కి ఎంతయు తపము కలిగించున దగుటం జేసి, 

(ప్రణయము _ అను రాగ మే దానికి క క్రైలం బోనిది, దాన ఆది రాంజును, నురత మే _ 

కామఫల మెనది _ ఆయగ్నికి జ్వాల _ మంట _ దానింబోనిది అనుట, అట్టు రాజి 

అట్లు మండు నాయగ్ని లో పురుషుల యావనములు _ హోమ ద్రవ్యములు వోలె 

వేల్య(బడును,  సవక్మమును వ్యయమగును _ ముసలి తనమును పేదటీకమును 

శ్రైకొనును, ఇందు బొజుంగుల దోషము వెప్పబండినది, 

ఈ5ంటను సావయవ రూపకాలంకారము, చెట్టుయొక యవయవము 

అన్నియు నిప్పుయొక్కు_ యవయవములన్నియు వరుసగా కులపు, త్రులందును 

కామమందును మదూపింప౧ంబడినవి, 

విష య ప యస్య యత్ రూపకం తత్ వష య్య భేద ఆ ద్రూపష్య రజ్జునం విష స్య ప 

(ఈసుఫాషికముం గనందగును, (నో! 11) 

వేళ్యాసా మదనజ్యాలా రూ "పేగ్భన సమేధితొ 

" శామిఖి ర్యత్ర హూయ న్నే యొవనాని ధనాని చ. 
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క ర్భి_సర (థా 

క్లో, అవణ్ణితా సే పురుపా మతా మే 

యీ (ప్ర్రీష చ (శీషు చ విశ్వసస్ని ; 

(శియో హా కుర్యన్ని త్ర ,థివ నారో 

భుజజ్ఞక న్యా వరినర్చణాని, ౧౨ 

న్లో, (ప్రేషా న రాగః కార్యో, 

ర కం పురువం (స్త్రియః వరిభవ ని. 
ర నైవ పా రన్నవ్యా 

విరకృభావా తు హోత వ్యా, ౧౩ 

వో ౧౨. ఎటు చూచినను _ ఎల్ల తెజంగులను _ య్ = ఎవరు _ ఏ పురు 

షులు, స్రీ = ఆండువారియందున్సు. శ్రీషుచ = సంపదలందును, విశ్వుస న్లి = 

సమ్ముకము ఉఊంతురో, లే పురుషాః = ఆజనులు మే= నాక, అపణ్ణితాః = ఎటుక 

లేనివారు తత్త్వ మెటుంగనివారు అని, మశాః = తోంచుదురు, హీ = ఏలన, 

శ్రియః = సంపదలును, తథా ఏవ = ఆశే, నార్యః = స్త్రీలును, భు జబ్దక న్యా 

పరిసపజాణాని = పాముచెలువ (పాకుటలను _ గమనములను, కవ౯ా న్ని = చేయు 

దురు. పాము అంతలో ఆఅగపడును, అంతలో మొయమగును, గ్ర్రీలనునోవృ త్రియు 

ఆతీచపలము _ 'క్షణక్షణముల్ జవరాండ చి త్తముల్ ... భుజజ్ఞ _ (విటులు) పాము 

పిల్లలు అని శేష, డగ్గ తిన కేజి చునని భయము, 

నీతులు గాని నారులు గాని అకిచపలలు _ నిలుకడ లేనివారు, వారిని నమ్ము నే 

రాదు, నమ్ముట తెలివిమాలిన పని, 

న్లో ౧౩. ్రీషు = స్త్రీలయందు, రాగః _ అనురాగము న కార్యః = 

ఉఆంపలసాదగుం (ఏలయన) రక్తం పురుషం = రాగ ముంచిన మనగ వానినీ, 

_స్ర్రీయః = స్త్రీలు పరిభవ న్తి = అవమౌనింతురు, నటీ _ రశ్తా ఏవ = అనురాగము 

కలటేని ర నవ్యా = రమింపంబడదగును _ విరక్షభావా తు= రాగములేని చిత్త 
టీ బీ చ్ 

వృ తీకల దన్ననో, వోతవ్యా = విడిచిపెటంబడ దగినది, 
అటి ళు 

“జీను ఈమదనికయందు ఎంతయో అనురాగ ముంచితీని. మటీ అది యిట్లు 

న న్నవమౌానించినది, రాగము కఅదానితో నే రమింపందగును _ నిజయెన తృప్తి 

MR-— 31 



244 మృచ్చకటికమ్ 

అన్యతే ముష్పాస్న్ మద(ప సేక 

మన్యం శరీరేణ చ కామయన్నే, ౧౬ 

సూక్తం ఖలు క స్యావి, 

క్లో, న వర్వత్శాశే నలినీ (పరోహాతి 
న గర్లభా వాజిధురం వహాస్తి 

యవాః (పకీర్తా న భవన్ని శాలయో 
న వేశజాతాః శుచయ న థాజ్ఞనాః, 

అంజలి 
౧౭ 

కన్నను వేటొక్కనియెడ, _ లేక జేటోొక్క_నిచేత అనిశాని, మదపసేకం = వీర్య 

(సావమును, ముఇ్బు ని _ విడుతురు, విడుచునట్లు చేయుదురు, శరీరేణ చ = బేహ 

ముతో, అన్యం కామయే = మటొకనిం గామింతురు. 
. 

వెలయాం[డు ఆతిచపలలు, మెజప్రు(దీగెం బోని వారు, మనసున ఒక్కుని 

రూంచుకొందురు, జేలొకని చూపులచే రమ్మందురు, వేటీొక్క_ని యెడ మద 

( = Semen Virile - Apte 11)పు నిష్కేకమును (వెలువరింపును, కుమ్మరిం పను) 

చేయుదురు. కాడా జేలొొక్క_నిచే శేయింతురు, అంతకన్న వేలు మౌనినీని 

'జేవాముతో _ చుంబనాలింగనాదులు చేసి కామింతురు, 

నూ కం ఖలు కస్న ఆపి = ఇది యెవనిదో నూకి - లెస్సయెన మౌట _ 
వటి తాటి రా 

శచా _ ఏదనగా. 

వో, ౧౭, పవళలాతా గే = కొండకోనన _ తాతీపె, నళీనీ = తామర, 

న (ప్రరోవాతి = మొలవదు _ (సరన్బున నే, గదకాభాః = గాడిదెలు వాజి 
ధురం = గుజ్తాల బరువును, న వవహ వని = మోయ (లాంగ్భ)ంజాలవు, యవాః 

'ప్రకీణాకాః = = చల్లి నయవలు, న శొలయ;ః భవ న్లి ని = వరులు గావు, తథా = ఆ క్పై, 

ేశజాశాః = బోగము వీఖెలో పుట్టిన, అచ్చ నాః = సొగసుక తెలు _ పీలా; న 
కుచయః = శవీలాది కౌ చము (చిత్తశుద్ధి) గలవారు కారు, 

విత్తన మెకటియు శౌట్లొకటియు ఎన్నటికిని కాదు. వేళ వాడపుట్టు వేమి ! 
మడిగా ఉండుెటేమి ? తామర కొండకొనన రాతీసె మొలచునా* డి 

ఏపాటి గుజ్రిమునకు ముందు, ఆడి దాని బరువును మోయంగఅచా | 
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ఆ; దురాత్శక చారుదతృహాతక, అయం న భవసి, 

(ఇతి కతిచి తృదాని గ చ్చతి. 

మద___( అజ్ఞా లే గృహీత్వా) అయి అనంబద భామక, అనం 

భావసీయే కువ్యసి, [౪9 అనం బద్ధ ఫ"నఅ, అనంభావణీవ కువ్చసి ]. 

శర్వి---క థ మనంభావసీయం నామ + 
అధు బం ల గ మద___వవ ఖ ల్వలం కార ఆర్యాసం బన్టి, [ ఏసో క్ట అలం 

కారఓ అజ్జ్ఞఆ శేరఓ 1], 
దె 

శర్వి-__.తతః కిమ్? 

శర్వి-__కిమర్ధమ్ | 

మద.___( క్ట) ఏవ మివ, [ ఎవ్యం విఅ ] 
PE WO 

ఆః దురాత్మక- _ ఓరీదు రా త్మా, పాడునుండా కొడుకా, చారుద త్రి గా - 

ఇచి ఇ(క నీవు (బదుకవురా _ (చంపివేయుదును నిన్ను _ శీను కామించిన మవని 

కను నిన్ను కామింప( జేసికొందువా ! అని కొన్నియడుగులు నడ చును, 

అబ్బ! యెంత యస్థానసం భమము _ శ ప్రటలయు 9 నోశాలయు వి_స్రరము 

అది! 

అష్బ లే గృహీత్వా = గుడ్డకొసన పట్టుకొని, అసంబద్దభొవక = సంబం 

భము _ పొందిక _ లేని మొటలవా6డా, అసమ్మాననీయే = కలుగునని ఊహింప నేని 

వాసంగనిదాని కె కోపీంతువు, కథం అసమ్మావనీయం నామ _ అఆసంఛావనీయము 

ఆన్న అదెట్లు * ఏసు ఖలు అఅబొె్క౪ రః +, = ఇది కలదే అఅంశారము, ఆది 

అక్కది _ అక్కు సంబంధముగలది, తతః కిమ్ = ఐననేమిశీ.స చ తస్య 

ఆర్యస్య -.. = అది ఆయయ్య చేత శాపొడుమని ఇల్ల డ పెట్టయిడినది. కి ముథకామ్ = 

ఎందులకు * కళ్తోజ౯ా = చెవిలో చెప్పును _ ఇట్లు ఇట్లు _ ఇందులకు _ అని, సవె 

లక్షుమ్ = ఆశ్చర్యముతోోడి సినితో _ వై లక్ష్యుము, ఇతరు అెవరు ఎలు 

రనుకొని గుట్టు తాంక నాడినపుడు కలుగు నిగ్గుతోడి ఆశ్చర్యము, 
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శర్వి---( న్నవై లత్షుమ్ ) భోః కష్టమ్, 

న్లో, థాయార్థం (గీవ్మనంతషప్లో 
యా మే వాహం నమాశితః 

అజాన తా మయా (సెవ 

ప్త) శాఖా వియోజితా, ౧౮ 

వసన్మ__కథ మేపో ఒపి నంతవ్యత ఏవ, త దజాన తే 
నెవ మనుష్టితమ్, [కధం ఏసోవి నంతవ్చది జవ. తా అజాణ నైైణ 

ఏదిణా ఎవ్వం అణు చిట్టిదమ్ | 

భోః కష్టమ్ = అయ్యో, కటా, 

న్లో, ౧౮ (గీష్ట సంతే పః = ఎండ వేడినే మాడ్పంబడినవాండనె, 

ఇాయాథ౯ాం = సీడకోసము, యాం ఏవ = ఎవతెనీ అహం సమౌశితః = నేను 

ఆ(శయించితినో, సా ఏవ శాఖా = ఆకొమ్మయే, ఆజానతా మయా = ఎటుంగని 

నాచేత, పత; వియోజి తా = ఆనలుగీల్లి జేయయబ డినదిగా జేయంయబడినది, 

ఎండ జీడికి తాళ లేక నీడ కై ఏకొమ్మను ఆళయించితినో దాని యాకుల ే 

డుల్చితి చే, 

సీమీ(ది మరులుశాకం దీచుళాకొన, నిన్ను చాకు ఆమ్ము మని యెొవ తేను 

ఆశయించితీనో, ఆవసంత సేన చేత _ చారుద త్తునిమోంది మరులుకె, ఆతనికడ 

తనభావప్ర (బతినిధిగా ఏయిల్లడ యుంపంబదడెనో, దానినే వారించితిసే, 

ఇందు అలంకారము అప సుత పశంస _ నీడ నొసంగి (బో చినకొమ్మ యాకు 
ఆజా 

అనే డుల్పుటయను నప సుకము _ శవిజా లక చౌర్య వృ త మను (ప సుతమును 
వాలీ వాతి న! 

౮ 

ఆ్మశయించి యున్నది, 

అప స్తుక (పళంసా స్వాత్ సా యత్ర (ప సుతా శయా, 
pat.) 

కథం! ఏవః ఆపి సంతప్యత ఏవ _ ఎట్టూ! ఇతండును (పశ్చాత్ ) తాపము 
యm 

పషందుచు నే యున్నా (డు, తతీ అజానతా ... = కావున, పాపము, ఇతే ఓడు 

ఎంగ క యే ఇట్లు వేనినాండు, 
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శర్వి_ముదనిశే, కి మిదాసీం యు కమ్, 

మద.__అ్మత త్య మేవ వణ్ణితః, [ఇళ్గం తుమం డ్లైన వణ్ణిఓ ]ః 

శర్వినెవమ్ ; వశ్య 

న్లో, గ్ర్రీయా హీ నామ ఖ ల్వేతా నినర్లా చేవ వణ్ణితాః 

పురుపాణాం తు పాజ్జీత్యం శాస) రే వోవదిశ్య తే. గో 

మద.__శర్విలక , యది మమ వచనం (శూయ తే, తదా త 

మావ మహానుభావన్వ వతినిర్యాతయ, [ నవ్విలఅ, జఇ మమ 

వఅణం సుణీఅది, తా తన్న జవ మహాణుఫెావన్ప వడిణిజ్ఞా దేహి ]: 

శర__మదని శే, య ద్వసా రాజకులే మాం కథయతి? 

మద__..న చ దౌ దాతపో భవతి. [ణ, చన్హాదో ఆదవో 

హోది ], 

వన నృ సాధు మదనిశే సాధు, [ సాహు మదణిఏ సాహు. 

కిం ఇదానీం యు కమ్ = ఏది ఇప్పుడు తగును? ఇందుల కిఫుడు ఏమి చేయ. 

దగును? ఏమి యుపాయము? ఆత్ర త్యం ఏవ ...= ఈ విషయమున _ ఈ 

యుపాయచింతలో నీవే పండితుండవు _ అన్ని చారులు ఎజటీంగినవాండ వనుట, 

మా ఏవం = ఇట్ట్లుగాద్కు పళ్య = చూడు, 

వో, ౧౯, ఏతాః _ స్త్రియః = ఈ స్త్రీలు, ఫీ నాను ఖలు _ ఇది లోకాన 

ఎంకతీయు(బ్రనీద్ధము _ (పనీద్ధిం దెలుప్ర మాట తునుకల (పోను ఇది? నిసగాజాత్ 

వవ = స్వభావము చేత నే, పణ్లితాః = ఎంతయు (పండ =) నిశితబుద్ధి గల వారు, 

ఫురుపషూణాం తు = మగవారికన్ననో, పాణ్ణిత్యం = తెలివి కాసెంః ఏవ = శాస్త్ర 

ముల చేత సే, ఉపదిళ్య తే = "నేర్చంబడును, 

సీలు పుట్టు పండితలు, పురుషులు నేచుకకొనవలసినవారు _ స్ర్రీణా 

మళిక్షిత పటుత్వ మమొనుపీషు సందృశ్య తే _ ఇత్యాది కాకు - ౫7. 

యది మను వచనం [కూయతే ... = నీవు నామాట విందువేన్సి అప్పుడు _ 

ఆపకాన _ ఆమహానుభావునికే మరల కొనిపోయి యిమ్ము, యది అసౌ ... = జక వేళ 

ఆతండు నన్ను రాజుకచ్చేరిలో చెప్పీ పట్రియిచ్చు నేనిక ఈయండు _ న చన్తాాత్. 
లు డు 

ఆత పః భవతి = చం|దునివలన ఎండకలుగునా * సాధు es = బి, మదనికా, బళీ, 
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S| ర్య--మదని శే 

క్లో, న ఖలు మమ విపాదః సాహాసే ఒస్ని నృయం వా, 
కధయసి హి కి మర్గం తస్య సాధో క్షుణాం స్స్! 

జనయతి మమ వేదం కుక్చితం కర శ లక్షాం 

నృవతి రిహా శశానాం మాద్భశాం కిం ను కుర్యాత్ 1 20 

వ నః మ్, తథా సీతివిరుద్ధ మేతల్ , అన్య ఉపాయ శ్చిన్యతా 

మద-సో 2 వ్యయ మవర ఉపాయః,. [సో అఅం అవరో 

ఉపవా | 

వసన్మ__కః ఖ ల్వవర ఉపాయోా భవిష్యతి ! (కో క్ట 

అవరో ఉవాట హువిన్సది 1 ] 

వో, ౨౦. అన్మీ౯ సావాసే = ఈ (ప్రాణమునవ తెగించిన పనియందు, 

మము = నాక, న ఖలు విషాదః = విషాదము (ఇంచుకయు) శేదుగదా _ భయం 

వా = భయముగాని లేదుగదా, తిస్య సాొధోః _ అసైనని యొక్క, గుణాకా = 

(మేలి గుణములను, త్వం = నీవు, కిమథక౯ాం కథయని హీ = ఎందుల కింత 
ఉగ్గడింతువో + మమ = నాక, ఇదం పత్సితంకర్మ = ఈనింద్య మెనపని, లజ్ఞాం = 

నిస్తును, జనయతి చా= కలిగించునా? నృపతిః = రాజును, ఇహ = ఈవిషయమున్య 

మౌద్భశాం శచశాచాం= నాబో(టీఖలులక్కు కిం ను కు ర్యాల్ = =ఏమి సేయంగలండు ౪ 

ఈసావాసఫపుంబనియందు నాక దు।ఖము లేదు, భయమును లేదు _ నా కందు 

అవ నీవు ఆసాధువుయొక్కు_ గుణములను పారాయణము శేయుదున్ర* నాకు దాన 

నిగా? రాజు మాత్రము నాబోటి శకుల నేమి సేయంగలండు * దిద్ది తీపజా6 
౧ 

ది గలడా, చేను అన్నిటినికి అన్నివిధాల శాయళకాచినవాండను. నన్ను దిద్దగల 

ఏషయు లేదు. 

నీవు చెప్పి" ట్లు చీను చేయయలను,. తథా అపి = ఐనను, నీతీ విరుద్ధం 

ఏకత్ = ఇది న్యాయ్య ము గాదు _ న్యాయమునవ. విరుద్ధమ _ సేశేదొంగిలి తినేని 

చెప్పి నేనే మరల ఇచ్చుట _ న్యాయమునక్ తగియుండదు, అన్య ఉ పాయక ౨౨ = 
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మద__త ్ర్యైవార్యన్య నంబస్టీ భూ తేమ మలంకారక 
మార్యాయా ఉవనయ, [తస్య జ్జేవ అజ్జస్సశేరఓ భవిఅ ఏదం అలం 
“కారఅం అజ్జఆఏ ఉవశేహిం | 

శర్వి.___వవం కృతే కిం భవతి? 

మద.._తం తావ దచొరః, సోఒ ప్యారో్యో 2ఒనృణః, 

ఆర్యాయా న్వకో ఒలంకార ఉవగతో భవతి. [తుమం దావ 
అచవోరో సోవి అక్టో అరిణో, అజ్జఆఏ నకం అలంకారఅం ఉవ 

గదం భోది ] 

శరిం_న న్యతి సాహస మేతత్ , 
మద_..అయి, ఉపనయ, అన్య థాతిసాహనమ్, | అం, 

ఆవ నేహి, అణ్ఞథా అదిసాహనమ్ 7, 

వన్నన్న__సాధు మదనికే, సాధు. అభుజి స్వేన మన్మితమ్, 
[ సాహు మదణివ, సాహు, అభుజిస్సఏ విల మస్తిదమ్ 1]. 

శర్వి__ 

న్లో, మ యాప్తా మహతీ బుద్ధి ర్భవతీ మనుగ చృ తా 
నిశాయాం నష్ట చనా )యాం దుర్లభో మార్ల దర్శక ః, 9౧ 

ఒండుపాయము ఆలోచిం ప్రుము, తస్య ఏవ ఆర్య స్య సమృస్టీ భూ త్వా = ఆయయ్య 

యొక్క_యే సంబంధము గలవాడవు _ వాని దూతవు ఐ, ఈనగను అక్కకు 
ఇమ్ము, ఏవం కృతే కింభవతీ = ఇట్లు చేసిన, ఏమగును*ి నీవేమో దొంగవు శాక 

పోవుదువు. ఆయయ్య (ఇల్లడ)ు అప్పు తీతీనవా( డగును, అఆక్క_నను ఆమె 
సొంత నగ ఆమెక చేరిన టగును. అతిసావాసం నను ఏఠత్ = అతిసాహసముగ చా 
ఇది అయి ఉపనయ _ పియుణా  ఇక్య్వవయ్యా. అన్యథా _ ఈపన్న నే _ 
మతి యెటు వేసిన నే _ ఆరీసావాసమ్ = మిక్కిలి సావాసము అగును. సాధు ,.. = 
బళి మదనిశా బళి, దానీ శానటు _ దొరసానివోలె _ చెప్పి తీవి, 

న్లో, ౨౧. భవతీం అనుగచ్చ శా = నిన్ను అనువతి౯కంచువాండనె న, 
మయా = నాచేత, మవాతీ బుదిః = గొప్ప బుది, ఆప్తా = పొంద బడినది, నవ 
చ న్జాఫయాం = చందురుడు లీని _ అ _స్టంగతు (డైన - రాతీయందుు మౌగ కా 

దకోకాకకః = దారి చూపువాండు, దుల౯ాభః = దొరకడు, 

MR — 32 
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మద___ తేన హీ త్య మనస్సే న్మా-మచదేవగే హే ముహూ రకం 

తిష్ట, యావ దార్యాయె త వాగమనం నివేదయామి, [తేణ హీ 
తుమం ఇమస్పిం కామ బేవశే హే ముహుత్త్రఅం చిట్ట, జావ అజ్జఆఏ 
తుహ ఆగమణం ణివేచేమి ] 

శరి_ఏ వం భవతు, 

మద. ఉవనృత్య ) ఆశే, వవ ఖలు చారుద త్తన్య నకాశా 

ద్బా/హ్మణ ఉవగత:ః, [ అజ్జవ, ఏసో ఫ్, చారుద తృన్స సఆసాదో 

బహ్మణో ఆఅదో 7, 

అ వన న్న__చేటి, తన్య సంబ నైతి కథం త్యం జానాసి? [ హార్టో, 

తన్స "శీ అం త కథం తుమం జాణాసి | 

మద.....ఆర్వే, ఆత్బృనంబస్థిన మది న జానామి? [అజ్ఞఏ, 

అతృణ కేరఅం విణ జాణామి 1? 

వనన్న-__( స్యగతమ్, నశిరఃకమ్పం విహాస్య ) యుజ్వ తే 

((వకాశమ్ ) వ్రవిశతు. (జజ్జది. వవిశదు ). 
వాలా వాం 

చందదుండు లేని రా తియందుం బోలె, చారి తెలియక, ఇతిక రవ్యతా 
అజాత 

మాథు(డచె యుండగా నావ ఉపాయము _ దారి _ ఉపచేశించిలివి _ వెలుంగుం 

జా పితవి, 

తేనపీ _ ఆటని _ ఇందులవ ఒప్పుకొని నీవు ఇట్లు చేయుదువేని, 
తషం ...=నీన్ర ఇదిగో శామునిదేవళ మెన ఈయఆలోే ఉండు, ఒక ముహూ 
త౭ాము, నీను ఆక్కు_కు నీరాకను ఎటింగింతును, ఆశ్యే, ఏష, ఖలు ... = అక్కా 
వీండుగో చారుదత్తునిక డనుండి (బావ్మాణుడు వచ్చినాండు, తస్య సమృస్టీ = 
ఆఅ మనక సంబంధించినవాం డని నీవు ఎ కెలు(గుదువు * ఆశే = ఆక్క, 
ఏమి (మను) సాంతిబంధువుల సయితము ఎటు(గచా? 

స్వగతం సశిరఃకమ్నం వివాస్య _ తనలో నుదనిక (పత్యుత్పన్నమతిత్వము 

నకు _ సమయానికి తగినమాటలు తోచిన జాణతనము మెచ్చునకు తలయూచు 
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మద__య చా రాంజావయతి (ఉవగమ) వవిశతు శర్విలక ః, 
టికు స్త U 

[జం అజ్ఞఆ ఆణ వేది. వవినదు నవ్విలఓ |, 

శర్వి-- ఉవనృత్య న్నవె లత్యమ్ ) స్వస్పి భవతే §* 

వసన ఆర్య, వనే, ఉనవిశ తాగర్యః, [అజ్ఞ, నన్హామి, 

ఉవవినదు అబ్బ" ] 

స్సు శర్వి-_-సార్థ వాహ న్యం విజ్ఞావయతి - ' జర్టర త్వా ద్దృృహాన్య 

దూూరతయ్య మిదం భాణ్ణమ్, త దృృహ్య తాము”, 

(ఇతి మదనికాయాః సమర్చ్య (పస్థితః 

వనన్మ._ఆర్య, మ మాపి తావ త్స)కినంచేశం త్ర (కార్యో 

నయతు, (అజ్ఞ, మమా వి దావ వదినం బేనం తహిం అజ్షో జేదు ], 

శర్వి---( న్వగ తమ్ ) ర నృత యాన్యతి 1 (|వకాశమ్) కః 

(వతినం దేశ; ? 

టయు, నవ్వుటయు, అన6 గా మదనికా శవికాలవల పన్నకమంతయు తొను క్రిటిక్ 

చాటుననుండి చూచుచు వినుచు నున్నది గదా, యుజ్యలే = పొ సంగియ యున్నది. 

(పవిశతు = (ప వేశించును గాక, సవై అత్యుమ్ _ వె లత్యుముతో _ అనగా దానిని 

కమ్ముకొ న నేరం డాయెను. 

సాథకావావాః = వతే ౯ క ముఖ్యు (డు నీతో మనవిచేయు చున్నా (డు - 

జజకార త్యాత్ గృవాన్య _ ఇల్లు గులగులగా నున్నందున, ఇదం భాణ్ణమ్ = ఈనగ, 

దూరక్షమ్ _ దుః రతన్ _ కాపాడను శక్యము గాకున్నది, తత్ గృవ్యు తామ్ = 

కావున (ఇడి పుచ్చుకొనంబడునుగాక, అని మదనికచేత నుంచి బయలుదేరి 

నాయడు. 2... తత ఆర్యః నయతు = ఆతక్క_డికి చారుద త్తీయ్యకు ఆర్య (డు కొని 

చనును "గాక, 

స్వగతమ్ = తనలో, కః త్మ యాస్యతి = ఎవం డక్క_డికి పోవును 

చన అక్కడినుండి రాను లేదు _ అక్క_డకి పోవనుం బోను, ఇదంతయు వట్టి 



వనన -(వతీచ్చ త్యార్యో మదనికామ్, ( వడిచ్చదు అజ్ఞ 

మదణిఅమ్ ]. 

శర్వ... భవతి, నఖ ల్యవగచ్చామి, 

వన న్త___అపహాం అవగ చ్చామి, [అహ మవగచ్చామి ] 

వ రిక థ మివ 

వసన్మ_.అహ  మార్యచారుద కేన భణితా - “య ఇమ 
మెలం కారం సమర్చయివ్యుతి, తన్య త్వయా ముదసికా దాత వ్యా, త్ర 

త్స చీ వై తాం చేదడాశతీ శవ మార్యే ణావగ నృన్యము. [ అహం 

అజ్జవారుద త్తేణ భణిడా - “జో ఇమం అలంకారఅం నమవ్చత్తన్పది, 

తన్న తున మదణిఆ దాదవ్యా” - తా సో జైన ఏదం బేదిపి ఎవ్వం 

"జే అజ్ఞ్జణ అవగ చ్భిదవ్వమ్ ] 

శర్వి.( న్వగతమ్ ) అయే, విజ్ఞాతో ఒహ మనయా, 

(|వకాశమ్) సాధు ఆర్యబారుద త్త, సాధ్ధు, 

ఆదం ాననానులాలు. ఆ తొకునుయుతుత్యనా. జ. అణు వాచా లాలా 

పన్నకముగడా _ మదనీశా శర్విలకులది, ఆర్యుండు మదనికను కొనును గాక, 

ఈమాటలు ఆతని కేమియు బోధపడలేదు, ఆమాటే ఆనుచున్నాండు _ ఆందు 

అకు వసంత సేన యనుచున్నది _ నేను చకంగా బోధపఅుచుకొన్నాను _ నాకు 

చక్కగా బోధ పడు చున్న ది. వెటువలె*? నాతో చారుద త్రయ్య చెప్పినాడు _ 

ఎవడు ఈయలంళారమును నీకు సమపీజకాంపంగలండో, ఆతనికి నీవు నుదనికను 

ఈవలఅనీనది, కావున ఆయెనే ఈ మెను నీవ ఇచ్చుచున్నా! డని యిట్లు ఆర్యు (డు 

వెణుంగ వలయును. అయే విజ్ఞాతః అవాం అనయా = అహో, చేను ఈ మెన తెలీని 

పోయితిని, నన్ను ఈమె 'తెలీసికొన్నది _ బారుద త య్య బలి!) జీను వొంగి 
యాట 

లించిలినని బొంశేడినని కనుగెన్నది! 
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న్లో, గుణ సేవ హి క రృవ్యః [వయత్నః పుగుయెః నడా 

గుణయుకో దరిద్రో 2పీ నేశ్వ నై రగుకోః నమః, 99 

అపి చ, 

న గుకోసం యత్నః పురుపే.ణ కార్యో 

న కించి ద పావ్యత మం గుణాన్తామ్, 

గుణవక రా దుడుసేన శంభో 

రలంఘ్యు ములజ్లీత ముతమాజ్వమ్. ౨౨౩ 
స్ రాఖం వి స 

_ ——_— ల క మా వానంసమను అంతనా టానా వా. 

వో, ౨౨. పురుషః = మౌనుసుల చేత, సదా = ఎల్ల పష్యుడును, గు తోపు 

ఏవ హీ = గుణములయంచే _ గుణ సంపాదననుంచే అనుట, (పయత్నః = జతనము, 

కళే ౯-వ్యః = వేయంబడ౦ందగును. గుణయు శః = గుణములుగ అవాడు దర్శిదః 

అపి = దర్శిదుండైనను అఆగుకాః = సణహీనులె నృ ఈశ్వరః = దొరలతో, న 

వ తులు (డు - సాటి _ శాండు, 

ఈశ్వరుండు అగుణు(దెన, ఇణియగు దరి దునకు సాటి కాదు, అగుకోళ్య 

రుని కన్న సగుణదరి దుండు మేలు అనుట, 

వో, ౨౩ పురుషేణ= మొనినివేత, గుణేమ = గుణములయెడ నే _ ఐ నిని 

సంపాడదించుటయండే అనుట, యత్న ః = బలీ నము, కార్యః = వేయ6ందగును, 

గణానాం = గుణాలకు, ఆ|పాప్యతీమమ్ = పాంద రానిది లేదు, గుణ ప్రక హెకాత్ = 

గుణముల పెంపువలన, ఉడు సేన = నమ తాల దొరయగు చం, దుని చేత, అలబ్బ వం 

దాట (పొందు నలవిగాని, శ మ్మో? = ఈళ్వరునియొక ఊఉ త్ర మౌొజ్ఞమ్ = విరస్సు2 

ఉల్లజ్సేతమ్ = (ఎగిరి పొందంబడినది. గుణ, ఉఊడుప _ (తాడు పడవ అని శ్రెషయు 

నిరూ కిథము, 

(పకాశక తము, ఆహ్హాదక లేము, చల్ల దనము మొదలగు గుణముల పంపువల 
గ 

నచే వలచి, శంభుండే చంద్రుని తన తఅపపె దాల్చినాండు. శావున గుణములు 

పొంద నే (పయత్ని ంపవలయును, గుణములున్న వారికి మణటి పొందరానిది ఉండదు _ 

ఆనుటు, 
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[ (వపిశ్య స|వవహాణః | 

చేట..._ఆ శే, నజ్ఞం [వవహణమ్, [ అజ్జవ నజం వవ 

హాణమ్ ], 

Va 
జు 

వనన్న-__చేటి మదనిశే, సుదృష్టాం మాం కురు, ద సి, 
అరోపహా (వవహణమ్, స్మర సీ మామ్, ( హక్టో మఅణివఏ, సుదిట్టం 

మం కశేహి, దిక్లాసి, ఆరుహ వవహణమ్, సుమశేసి మం ౫. 

_మొద--( రుదతీ ) వరిత్య శ్రా స్మా్యార్యయా, [ పరిచ్చత్తహ్హి 
అజ్జఆఏ ], (ఇతి పాదయోః వతేతి, 

వనన్మ_సాం[ వతం త్వమేవ వన్షనియా నంవృత్తా. త ద్లచ్చ, 

ఆరోపహా (సవహాణమ్, నరసి మామ్, [సంవదం తుమం చేవ 
వన్షణీఆ నంవుత్తా. తా గచ్చ. ఆరుహ వవహణమ్, సుమనేసి 
మమ్ ] 

శర్వి...న్య స్కి భవృతే గ. మదని శే, 
న. a Pw ద న 

కః అత (పవవాణికః _ ఎవండురా అక్కడ బండివాడు, * “ఎవరురా 

అక్కు_డ _’___ ఇది దోరలు దొరసానులు నెకరులను ఎచ్చరించుమాట, సెక్కు. _ 

అన్ని _ నాటకములందును ఇమే యుండును, సజ్జమ్ = సిద్దముగా ఉన్నది: 
నుద్భష్టాం మాం కురు _ నన్ను బాగుగా చూడే, దత్తా అనీ .౨. = ఇచ్చి వేయ: 

బడీితివి, ఎక్కు బండి, నన్ను మటవ కే, పరిల్యే శా అన్ని ఆర్య యా = ఆక్క చేత 

విడిచి పెట్టయుడితీని, ఈవియోగమునక్ _ చిరకాల స్నేవా సంయోగంపు తలంపు 
వలన కంట నీరు ఉబువచున్నది _ ఈవియోగమునకు, సాంతం త్వం ఏవ వన 
నీయా సంవృ శ్రా, ఏలయన తొ నేమో బోగముబే _ మదనిక ఇపుడు కులపు త్త 
(బాహ్మణ శర్విలకని భార్య యముపోయినది, స్మరసీ మామ్ = నన్ను స్మృరింతువా + 

ఆల్ స్వ సీ భవృతెక్ణ_స్య సీ అమ్మకు _ వసంత సేనకు _ అనుట, 



చతు న్ 2 జ్యా క రిర్$్ 

క్లా. సుదృష్టః [కియతా మేవ శిరసా వన్య తాం జనః 

యత్ర తే దుర్లభం పావ్వ్నం వధూశ జ్ఞావగుక్రానమ్. ౨౮ 

( ఇతి మదనికయా నపహా [వవహణ మారుహ్యా గన్ఫుం (వవృ త్తః- 

( నేవఖ్యే ] 

రం క్రో చెత భోః, రాష్ట్రీయః నమాజ్ఞావ వయతి, ___ “ఏవ 

ఖ ల్యార్యకో గోపాలదారకో రాజూ భవిష్య ఫ్రీతి సిద్ధా దేశ (ప్రత్యయ 

లా ాగానానజాతో నాదాలు. టాం. గలవారు నాలాల pr 

న్లో, ఎర, ఏషః జనః = ఈజనము _ ఈః మె, వసంత నేన, సుదృష్టః = 

స్నే వాముతోను కృత జ్ఞ తతోను లెస్సగా _కంట కన్నునిలిపి _ చూడంబడినదిగా 
చేయబడును గాక _ అట్లు చూడుము... ఈ మెను, ఆచూచుటయొ క ఆభి( పాయమును 

(పాధాన్యమును తెలుపుట, ఇంతే ౫ ఇట్లు చెప్పుట, ళిరసా వస తాం = తలతో _ 

లేల మోపి నమస్క_రింపంబడును గాక, యత్ర = ఎక్కడ _ ఈ మెకడ _ అనుట, 

శ్రే = నీకు దులకాభం = సులువుగా పొందరాని, వధూళబ్ద అవగుణ్గనమ్ _ భార్య 

అనుమాటతో కూడిన చేలు మును6గు, (పాప పం = పోందయిడినదో, పడినది 

అనుట. కోలాంగనక మేలుముసుగు ధరించుట మర్యాద _ గౌరవనూ-చకము, “మదని 

శాంబి ఐపోయినడి, 

మదనిశా, అమ్మక డ ఊసెలవుగొనుము _ కంట కన్ను కలిపి స్నేవాకృతజ్ఞ్ఞత 

లతో చూడుము _ శిరసు మోపి నమస్కరింపుము _ ఆమెవలన కదా వచ్చినది న్్ _ 

“వధువు ఆన్న చేరును, ఆవగుంఠనమును, 

ఆని మదనికం గూడి బండి యెక్కి పోవ సమకట్టినాండు, ఇంతలో లోపలి 

నుండి _ అనుగా ఉజ్జయిని రాజవీథినుండి వినవచ్చినది... ఏమనగా, 

ఓీహోయి _ ఎవరు ఎవరు అక్కడ! రాష్ట్రియుండు _ గట్టిగా ఉర 

రువు చేయుచున్నా (డు _ రాష్ట్రాయుండు _ ఆన గా రాష్ట్ర్రమున “కాశ్యాలు_ _ 

పోలీను అధికారి _ సాధారణముగా అతడు రాజు ఛార్యక వఠాజావరుండగు తోం 

బుట్లువు గా నుండును, ఇందు శశారుడుగా ఆగపడినవాండు _ వానిమాటగా, వాని 

వాడు ఒకండు పలుక చున్నాడు _ ఏమనంగా _ వీయ గదా అర్యకండు నోపాల 



వర్మితస్తేన పాల శేన రాజ్ఞా ఘోషా డావీయ ఘోరే బన్ధనాగాశే 
బద్దః, తతః చేంషు సీందం సాజే వం (న , ధే సని ఇషం థానే వ్య (ః మై ర్భృవద్భి ర్భవిత వ్యమ్ 

శర్వి__(ఆకర్ష్య) కథం రాజ్ఞా పాలశేన (పియసుహృ దార Si 
మే బద్ధః | కల్మత వాం శ్వాసని నంవృ త్తీః, ఆఅ; కష్టమ్, అథ వా 

న్లో, ద్యయ మిద మతీవ లోశే 
(ప్రాయం నరాణాం సుహ్చ చ్చ వదితా చ, 

నం వతి తు సున్షరీణాం 

శతా దపి సుహృ ద్విశీష్టతమః, ౨గ్మో 

భవతు, అవతరామి, (ఇ త్యవతరతి. 

దారక(డు ( = గొల్రపిలవాండు రాజు కాగల డన్న నీదుని యా దేళమునందలి 

నమ్మకము చే భయపడిన రాజేన పాలకని చేత గొల్లప లెనుండి తెచ్చి భయంకరమెన 

జే లులో వెజసాలలో కట్టి వేయ(బడినాండు. శావున మారు అందటును వారి వారి 

న్థ నములయందు ఆ(పమత్తులుగా _ మెలకువ గల వారుగా ఉండవలసినదింి 

కథం! = ఎట్లూ ! పాలక రాబాు చేక నాపి మి త్రము ఆర్యక (డు కట్టి వేయం 

బడినాండా! నేనా భార్యగలవాండ తీని అయో్యో కటకటా! అయినను, 

నో, ౨) లోకే = ఈలోేశాన, ఇదం ద్యయం = ఈ రెండును, 
నరాణాం = జనులవ, అరీవ [పియమ్ = మిక్కిలియు ఇపషము, నువ్ఫాత్ = మిత 

(పస) 
మును వనితా చ= ర rt జ = ఇస తు ) 0 జా న్ు - సంప్రతి తు = ఇప్పు డన్ననో - ఈయిక్క్క_ట్టున 

ఆపదలో, అనుట _ సున్గరీణాం శతాక్ అపి = నూలు చెలువల _ భార్యలక న్నను, 

నువ్చృత్. = మి[త్రము, విశిష్టతీమః = మిక్కిలియు వి శేపముతో కూడుకొన్న వాండు, 

లోకాన మనుబానికి భార్యయు మి(తేమును రెండును (పియము లే _ ఇరువురును 

పీయులె _ ఐనను, ఇట్టి యాపదలో _ మితునికి కలిగినదానియందు _ వానిం 
గావ, నూరురు చెలువఅ నెనను విడిచి, పూనిక వహీంపందగును. 

కావున, కనీ, దిగెదను (బండినుండి). అని డిగును, మదనిక _ కన్నీళ్ళతో 
"కేల్మోడ్చిం ఇట్లు కాదు ఇది _ అనలగా నన్ను -బండిలో విడిచి తటాలున దిగ 
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మెద. ( స్నాన మజ్ఞలిం బధ్యా ) వవం నేదం. త త్సరం 

నయతు మామార్యపుతః నమిీవం గురుజనానామ్, [ ఎవ్వం 

ణేదమ్. తా వరం ణేదు మం అజ్జఉత్లో నమిావం గురుఅణాణమ్ 7. 

కర్వి---సాధు (పియే, సాధు. అన్నచ్చిత్తనదృశ మభిహితమ్, 
( చేట ముద్దిశ్య ) భద, జాసీశే రేభిలన్య సార్థవాహా స్య్వోద 

వసీతిమ్, 

వేటః.___అథ కిమ్, [అధ ఇం] 

కీరిత త్ర (పావయ (వియామ్, 

చేటః___.య దార్య ఆజ్ఞావయతి, [జం అజ్హో ఆణ వేది ] 

మద_..య థార్యపుత్తో) భణతి, అ(హమశ్తే న తావ 
దార్యప్వు లేణ ఛవితవ్యమ్, [| జధా అజ్జకత్తో ఛ౯కాది, అవృమత్తేణ 

దావ అజ్జఉ త్రేణ హోదవ్వమ్ ] (ఇతి నిప్కా 9న్హా, 

శరి__అహా మిచానీం 

గూడదు, తత్పరం = (ముందుగా అక్కతో అమ్మనాయనలకడక _ అనగా 
అరత్రమామలకడక చేచులానుగాక ఆర్య ఫుత్తుుండు _ భార్య ఐనందున మగని 
యథా సముదాచారము-గా ఆర్య పులే అనుచున్నది, _ ఇంతకు ముందువజకు శవికాఅక 

అని పేరుతో పీలుచుచుండినది, (పియా సశ్వే మంచిది "మేలు _ ఆకే _ అస్మత్ 
చి త్ర సదృళం అభిహితమ్ = నామననునకు _ అభి పాయమునక ఎంతయం తగినట్లు 

చెప్పి లివి, భద, శేభిలుండని కలండే సెట్టి, వాని యిల్లు ఎటు(గుదువా* యథా 

ఆర్యపుతో భణతి _ ఆర్య పుత్రుండు ఇప్పిన కానిమ్ము, ఆర్య పు తుడు (పమాడ 

పడక (ఈపనిలోో ఎంతేయు మెలంవవ గలిగి ఈండనలయును, 

MR—33 
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న్లో, జ్ఞాలీ న్ఫిటా న్స (భుజ వికమ లబ్బవ రా 

(నాజావమానకువి తాం ER న శేన్ద ) భృ తాకా 

ఉ త్తెజయామి సుహృదః వరి మోవ.ణాయ 

యాగ న్ "యణ జి వోదయనన్య రాజ్ఞః, ౨౬ 

న్లో, (పియసుహృద మకాకణే గృహీతం 

రిపుఖి రసాధుభి రాహి తాత్శశ౫-ః 

నో, ౨౬, రాజ్ఞః ఉదయనస్య (పరిమోక్న ణాయ) యాగన్థరాయణ ఇవ = 

ఉదయనరాజును విడిపింప యాగంధరాయణుం బోలె, సువ్భాదః = మి(త్రము 

యొక్క, పరిమోకుకకాయ = విడుదలకు, క్షాతీక- = జ్ఞాతులను _ జ్ఞాతి శ్చేత్ ల 

అవలేన కిం అని జాతులు సవాజశ తువు అగుదురు_చారిని, విటాకా=బోగమువారితో 

తిరుగు సోమరి విలాసిజనమును జూదరులును _ అట్రివారు దండనభయమునక రాజూ 

నెడ అపర కలుగగా నుందురు జనులలో _గావ్య్యూ వాక్కు అగుదురు. సమయాన 

తిరు బడి పరాకమకీ రులు పొందుదురు _ అగో వారికిని స్వభుజవిక మేత్యాది 

చెల్లు నేమో, స్వభుజవిక్రమలబవకాళ౯ాకా = తమ పాహువిక్రమమువేత్ _ సమ 

యాన _ పొందయుడివ కీతికాగలచారును, రాజు కావించినమానవోనికి కోపించిన 

వారును ఐన ననేస్తు భృ త్యాకా = రాజునౌకరులను, ఉ లేజయామి = ఉ తావాము 

పెంచి రగిల్వెదను, 

మిత _ గోపాలదారక _ ఆర్యక _ విమో-చనమునక నాచేతినెనంత (పయ 

త్నము చేయుదును, ఎవ రెవరిని ఎ బిట్లు రెచ్చం౭గొట్లం దగునో అశ్షైల్ల కావించి 
ఆందచేని (పోవు చేసెదను, మితుని విడిపింప, మునుపే 11, లో దరురకండు 

చెప్పినాడు గదా_వాండు వీనికి (పియవయస్యు.ండట _ (చూ, ఫు. నాబోంట్ల6 

ధటు వానిని _ ఆర్య కని _ అనుసరించుచున్నా రని, 

వో, ౨౭. అసాధుఫిః = దుర్మారులును, ఆహీ తాత్మళ జై (8 = తమ 
౨౧ రా 

అశారళే = నిస్మా_రణముగా _ ఆతండు ఎవరికిని ఏమియు అపకారము చేయకు 
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సరభన మభివత్య మోచయామి 

స్థిత మివ రాహుముఖే శ శాజ్బు_ బిమ్బమ్. ౩ ర 

( ఇతి నిప్కూ- నః! 

[ (వనిశ్య | 

a వ శో జో ఫిన్ 

చేట__ఆశే, దిల్హ్యా వర్ణ సె, అర్య చారుద తృన్య న కాళ 

ద్బా)హ్నణ ఆగతః, (అజ్ఞఏ, దిట్లిఆ వడ్డసి, అజ్జదారుద తన్న. 

నఆసాదో బమణో ఆఅవో ] 
యె 

వన న్మ_అహో రముణీయ తాద్య దివసన్య, త చ్చేటి, 

సాదరం బర్గు లేన నవమం (వ వేశ కై యెనమ్. [అహో రవమణీఅదా అజ్ఞ 

దివ సస, శా పహాష్షో, సాదరం బగ్గు ₹ణ నవుం వ వేసేహి ణమ, 

చేటీ_య దా ర్యాజ్ఞా జావయితి, [జం అజ్జఆ ఆణ వేది ], 

(ఇతి నిష్కా- నా, 

న్నను, ఎవడో సిదుండు ఏమో చెప్పినా? డని, పట్టుకొనయిడిన, (సీయసువ్భాదం౦ = 

నాయనుంగు మిత్రుని _ ఆర్యకుని, 'సరభ సం ఆభిప త్య = వికె (ఆశ తువుల్ర 

ప(బడి యెదుర్కొని, రాహుముఖే = ర హువునోట, స్థలే శశాజ్బు_ వింబమ్ 

ఇవెఉన్నట్లి చం ద్రబింబముం బోలె, మోచయామి=విడిపింతును, తప్పక అని నూ, 

శత్రువులు నా ఆర్యకని నిప్మా_రణముగా పట్టి వచెజుం బెట్టి నారు, ఆందు 

ఓక్క్క_(డైనను సుజనుండు లేడు, అందబు వట్టి దుర్మార్గుల, తమ తేప్టులకు 

శమమి6ంద తమకే జంకగఅవారు _ వటి పిలుకలు _ వీ(కతో వారిపై మూలకి 

రాహు ముఖమునుండి చం(దుంబో లె ఇదె విడీపింతును, 

దిష్యై వధకాసే = నీక బలె అదృష్టము! చారుద త్తీయ్యక డనుండి (బావ్మ 

వుడు వచ్చినాండు, 

అహో రమణీయతా ,.. = ఆహో ఎంత రమణీయమే ఈదినము! వణ 

ఓని వేటి ఆయనను ఎంతేయు ఆదరములో ఒక లంజకొడుకను తోడునచేని (పవేళ 

"పెట్టుము _ అట్లు తోడుచేయాటయు బోగముదానియింటి మర్యాదల లో చేరినది 

కాబోలు, 
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(విదూవకో బర్లు లేన నహా (వవిశతి) 

విదూమకః___ఆశ్చర్యం భోః, వశ్చరణ ్షేశవినిర్జి తేన రాశుస 

రాజో రావణః పుష్ప కేణ విమానేన గచతి, అహం పున 

రావణా 2.కృత తవశ్చరణన్లేశకో ఒపి నరనారీజనేన గచ్చామి, 

(హీ, కీ, భోః తవ చ్చరణకి లేనవిణిజ్జి చేణ ర కృన రాఅ రావణో 

పువ్ఫ వేణ విమాచేణ గ చ్చది, అహాం ఉణ నె హ్నృణో అకిద 

తవచ్చరణకి లేసో వీ ణరణారీజచేణ గచ్చామి 

వేటీ__( కేక తా మార్యో ఒన్న దీయం గేహద్యారమ్. 

[కేక్టదు అజ్ఞో అహ్మశేరకం శగేహ దుఆరమ్ 3, 

విదూ.___( అవలోక్య సవిన్గయమ్ ) అహో సలిలసి క్క మార్షిత 

కృత హారితోవ లేవనన్య వివిధ సుగస్థికుసు మోవహార చితలిఖత 

భూమి భాగన్య గగనతలావలోకన కౌతూహాల దూరోన్నామిత 

నీర న్న దోలాయమానావలమ్మి తె రావణ హాన| ఛమాగత మల్లికా 

త పళ్చరణ న్లేళవినిజిజా తేన = తపస్సు చేయు (క్రోమచే _ తపస్సు చేసీ యెంతో 

(శమఫడి యట్లు ఒడిచికొన్న _ ఇదెల్ల చారుద త్రయ్య చెప్పిన “గబ్బి తన పు మాటల 

తెజయ శాంబోలు, అహం ప్రనః _ మటీ నేనో _ (చావ్మాణమా తుండను, అటై 

"కేశాలు పడ్డ వాడడం గాను _ మలి నాక ఇటు చేటియు అటు బంధులుండును పరి 

వారించుచు న్నారు. అట్లు పోవుచున్నాను, ప్రుమ్బ్పకమువలె అని వారిత గతిని, 

(పేతు తాం ఆర్యః అస్మ దీయం గేవాద్వారం = = చూచును గాక, అయ్య, మౌ 

యింటి వాకిలిని, ఆహో_ఎంత ఆశ్చర్యకరముగా ఉన్నది! సలిలసిక్త .. .=నీటితో 

తడుపంబడి చిమ్మ ంయబడి, ఆకపచ్చని పూ(తపూయంబడినది, గోమయము ఆలుకుట చే 

ఆని వ్యాఖ్యాతలు _ కాక రంగుపూంత యగునా*ి వివిధసుగని ... గస్య - 

అచటి |(పదేశ మంతయు పలు తెజంగులును పరిమళించునవియు నగు పూల (కప 

=) (పోవుల చే చిత్తరువులు (వాయంబడిన ట్లున్నది _ పూవుల (పోవులతో నే 

(ముగ్గులు పెట్టంబడీనదియుం బోలె నున్నది. గగనతేల అవలోకన ... = మింటిం 

జాడ చేదుక 1 పడి మిక్కి లిగా ఎ _త్తీబడీన తల _ వైపు _ కలది _మింటి నొరయు 

చున్నది ఆనుట _ ఆతిళయో క్రిం “బుట్టిన ఊతూశక్పేంక్ష; డోలాయమాన ,.. = 
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దామగుణాలంకృతన్య నముచ్చి)త దన్ని ద్నన్హ తోరణావ భాసితస్య 
మహారతో్నో వ రాగోవశోభినా వవనబలాన్షోలనాలల చ్చఇఖ్బుల్మాగ 
హాస్పేన “ఇత వహీ” రతి వ్యాహర తేవ మాం సౌభాగ్యవతాశకా 
నివ హే నోవళో భితన్య తోరణధరణ నృమృ వేదికా నివ్ప్త సముల్లసద్ధ 
రిత చూత వల్ల వ లలామన్ఫటిక మజ్ఞల క లశాభిరా వోభయపార్శ పొస్ట్ 
మహాసుర వత్ ఃన్థల దుళ్భేద్వవ[జ నిరనృర| వతిబద్ద కనక కపాట దుర్గతజనమనోర ధాయాసకరన్య వనన్తవేనాభవనచ్య్వారన్య న శ్రీక శా! 
యత్సత్యం మధ్యస్థ న్యాపి జనస్య బలా ద్దృష్టి మాకారయతి, 
rr ద 

తా జలా మాయను 

(గాలికి ఊంగులాడుచున్న _ (వేలంగటిన _ ఐరావతముయొక్క_ తొండమో _ 
౬ ఐరావతీము తెల యేనుంగుగదా _ యను (భమగొల్బు మల్లి కావోరముతో _ యm 

మొలతో _ అఅంకరింపంబడినది _ సముచ్చింత ,,. = ఎత్తైన ఏనుంగుదంత పుం 
దోరణము తో (పశాశించుచున్నది, నుహారత్నే ... = “పెను (వెలలేని అనుట) 
రత్నముల శాంతితో | పశాశించుచున్న దియు, పవనబల ... = గాలివేగమువే 
కదలాడుచు ఒప్పారుచు (= అలక్ కదలు ఆంచు అను ముంజేరితో నన్ను _ 
“ఇక్కడికి రా’? అని పలుకుచు పిలుచుచుం బోలే సాఖాగ్యపు _ గుజుతైన _ జెం 
డాల గుంపుతో ఒప్పారుచున్నడి; తోరణధరణ ... = తోరణమును మోయు 

స్తంభముల యడుగున రంగుల పె ఉఊంపంబడి శాంతులీను పచ్చని మావి చివుళ్ళ 

యలం కారపు _ చివుశ్ళె అలంకార మెన _ మంగళాథజామెన పటికంపు( గండలతో 
సాబగారు ఇరుపాశ్వజాములు ౫ అది; మహానురవతు?స్థ అ =. = (హిరణ్యకశిపు 
రావణులం బోని) గొప్పరాతు సుల యురముంబోలి పగల్బ నలవిపడనిదియు, 

వ(జా శే (గుబ్బలు గా సందులేక తాచిన బంగరు తలుపు గలది అద్భష్టహీనులె న - 

ేదలె న _ జనుల కోరికలకు ఆయాసము కలిగించునది, _ వారికి (చూడు అందని 
దగుట చేత ననుట _ వస ... = వసంత సేనయింటి వాకిటి యందము _ యత్ 

సత్యం = నిజముగా, మధ్య స్థన్య ఆపి = ఉదాసీనుని యొక్కయు _ అంద మెనది _ 
కానిది అను “భేదమును జయించిన నిస్పహునియొక్కు_యు, చూపును _ ఇటురా _ 
ఇటు చిరుగు అనుచుంబో లె _ బలాత్ = బలాతౌారముగా _ సిలుచు చున్నది, 
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[అహో నలిలసిత్త మజ్జిద కెదహారిదోవ లేవణస్స వివిహ 

సుఅన్థికుసు మావ హోర చిత్త విపాద భూమి భాఅస్స గఅణతేలా 

అలోఅణ కోదూపహల దూరుశణ్ణా మిదనీనన్స దోలాఅమాణావలమ్బి 

ద రావణ హాళ్ధే బృమాఇద మల్లి ఆదామ గుణాలంకిదన్స నముచ్చిద 

దన్ని దన్న తోరణావభాసిదన్న మహారఅణోవ రాఓవసోహిణా 

పవణబలన్షోలణాల లన్త్నచజ్బుల గ్రహ న్టైణ “ఇదో ఏహి” త్రి వాహార 

నేణ విఅమం సోహాగ్గ వడాఆణివ హే శోవసోహిదన్ప తోరణధరణ 

తృమ్చ వేది ఆణేిక్టీ తృ సముల్లనన్మ హరిద చూద వల్లవ లలామ ఫటిహ 

మజ్జల క లసాభిరామోాహ అపాస్పన్న మహోసుర వక్ట్రీ గల దుబ్బిజ్జ 

వజ్జణిర నర వడిబద్దకణల క వాడన్స దుగ్గద జణమణోర హాఆకక రన్న 
mp ౧ 

వనన్మసేణాభవణ దుఆరన్ప నస్పిరీఅదా! జం నచ్చం మ ఖ్రత్ధన్స 

వి జణన్స బలా ద్దిట్లిం ఆఅనేది ], 

a జ అ ఆగ అధ అ చేటీ.__ వ కేతు, బ్రమం (పథమం (వకోవ్షం (వవిశ తర్యః, 

[ ఏదు ఏదు. ఇమం పథఢమం పపీట్టం వవినదు అజ్ఞో ] 

విదూ___( (వవ్ శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం ! భోః, అ (ఆవి 

(వధ మే |వకో షే శశిక జ్ఞమృణాలసనచ్బాయా వినిపాత చూర్షముష్షి పా 

ఇబ రావివిధరత్న | పతిబద్ధ కాజ నసోపానశోభితాః (పాసాద వ జృ్య- యో 

ఇమం పథమం (పకోషప్టం = ఈ మొదటిలోగిటిని, (పవిళతు ఆర్యః _ 

అయ్య (పవేళించును గాక, ఆళ+ర్వం! అ| తాపి | పథమ,పకోపే. = ఈ మొదటి న్ చైర్యం (శౌపి (పథ (ప క్ష్ 

లోగిటిలోను, (పాసాదప జయః _ నగ భ్ళవరుసలు _ కోకికజ,,. యాః = చల్మదుని 
జాని లు తోను శంఖములతోను, తామరతూళ్ళతోను సమాన మెన (తెల్లని తళతళన్సి శాంతి 

లని వినిహిత ... = చక్కు._౯గా _ అనగా _ అంద మెన (ముగులు6 గా _ పెట్టం 
ద ౧ 

బడిన (తెల్లని) చాసనపొడుల _ సిడికిళ్ళం చెల్ల నెనవి, నానావణక౯ాముల రతీ నాలు 
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2_వలమ్బిత ముకాదామభిః స్పటిక వాతాయనముఖచ నై) ర్నిధ్యాయ 

స్తీ వోజ్ఞయిసీమ్. [శోతియ ఇవ సుఖోవవిష్టో ని చాతి చొ వారికః. MS టై అ బట "6 
నదధ్నా కలమోదనేన (వలోభితా న భతీయసన్తి వాయసా బలిం 

సుధానవర్షతయాః, ఆదిశతు భవతీ, 

(హీ: హీ భోః, ఇధో వి వఢమే వపీ కే ససినజ్జముణాల 

నచ్బాహాఓ విణిహిద చుల్ల ముట్టి పాణ్ణురాఓ నివిపారలణ వడిబద్ధ 

క ఇ్బాణ సోబూారా సోహిచాప పా సాదవని1 కీలమ్బిద ముత్తా 

మేహిం ఫటిహవాదాఅణముహాచ స్టేహిం ణిజ్ఞాఅన్సీ విఅ ఉ్బయి 

ణిమ్. సోత్సిట విఆ సుహోవవిట్లో ణిద్దాఅది డచావారిఓ, నదహిణా 

కలమోదకోణ వలోహిదా ణ భక్టన్తి పాయసా బలిం సుధాసవకా దావ. 

ఆదియదు భోదీ 7, 

చవేటీ_ఏ శే త్వార్య!, బ్రదం ద్వితీయం [వకోష్టం (వవిశ 

ఈస్వర్యః, [ఏదు వదు అజ్జో, ఇనుం దుదిఅం వఓట్టం వవినదు 

అజ్ఞ ]. 

విదూ___( (పవి శ్య్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇపహావి 

ద్వితీయ (వకో మే వర్యనొ పనీత యవనబునకవలసుపుష్టా క్రైలాభ్య క్త 

తాపిన బంగరు మెట్లతో _ ఒప్నారునవి; (ఆట్రినగళ్ళు) ఆవలన్సిలే = (వేల 

గట్టిన, ముత్యాల సరులు గల పటికంఫు కిటికీ అవెడు చందురుంబోలిన ముగాలలో, 

ఊజ్జయనీం = ఉజ్జయిని నగరమును చక్క_6గా చూచుచుంబో లె నున్నవి. దౌవారి 

కుడు _ వాకిటి కావలివా(డు, వె దిక బావ్మాణునివ లె, హాయిగా కూచుకాండి, 

తూయగాడు చున్నాడు _ సదధ్నా ... = “పెరు యతోడి కలవవొన్నముతో ఆస 

గొల్పయడినను, కాకులు, సున్న పురంగు కలదగుట చేత, ఆ (భూళు బలిని తినవన్నమవి, 

ఆదిశతు భవతీ _ (తరువాత) సెల విచ్చును (= చెప్పును గాక అమ్మ. అడిశతు 

అనుట మర్యాదకు, ద్వితీయం (పకోస్టం = = రెండవకక్ష్యును, పర్య న నజపనసీతే ,౨.* = 

చుట్టుపట్టులనుండి 'తేయిడిన గల్లిపొల్లు కడుఅతో చక్కు_(గా బలినినవియు, (రంగు 



264 మృచ్చకటికమ్ 

పవ్పాణా బద్దాః (వవహాణబలీవన్తాః, అయ మన్యతరో ౭_వమాానిత 

ఇవ కులీనో దీర్భం నిశ్వసితి వైరిభః, ఇత శ్వావనీతయుద్దన్య మల్ల 
స్యెవ మర్ష్య లె [గీవా మేవన్య,. ఇత ఇతో ఒవనేపా మళ్యానాం 

శిశకల్పనా [కియ తే, అయ మవరః పాటచ్చర ఇవ దృఢ బద్ధో 

మన్లురాయాం శాఖామృగ 8, (అన్యతో 2_నలోక చ) ఇత శ్చ 
కూర చ్యుత్నలే లమి శం పిణ్ణాం హస్సీ (వత్మిగాహ్యా లే మాతే పురుమైః, 

ఆదిశతు భవతీ, 

(హీ హీ భోః ఇదోని దుదిన వపీ స్టే వజ్జనోవణీద జవన 

బునక వల సుపుట్టా శెలబ్భజ్జిదవిసాణా బరా పవహాణ బఇల్లా, అలం 

-తెలము వూనీన కొమ్ములుగ అవియు, బండియెడ్డు కట్టి వేయంబడియున్నవి, ఆయం 

అన్యతీరః _ ఇది మజియొకటి, గారిభః = ఎనుబోతు _ అవమౌనితః వలీనః ఇవ = 

అవమౌనింపయుడిన గొప్పకలమున పుట్టిన వానివలె, దీఘు౯ాం నిక్వసితి = పెద్దగా 

బు సకొటుచున్నది, ఇతః చ ,,. = నటి యిక్కు_డ, అపనీతెయుద స్య = దషంద్వము 

నుండి తొల౦గింపంబడీన మేషస్య = పొ్ట్రులుయొక్క., మల్ల స్య షవ = జెట్రియొక్క్ల 

యుంబోలె [గ్రీవా మద్య౯ తే = మెడ _ నొప్పి తీజుటక మరలపోట్లాటక సిద్ధముగా 

నుండుటకు _ పిసుక బడుచున్నది, ఇతః ఇతః = ఇక్కు_డను ఇక్కు_డను జు ఇరువై 

పులన్కు అపశేహాం = ఇతరములైన ,.. = గుజ్టైాలవ శేళకల్పన్యాక్రియ తే _ జూలు 

క త్రిరింపు చేయబడు చున్న ది, ఆయం అపరః _ ఇది మటియొకటి _ పాటచ్చర 

ఇవ = వొంగవలె, దృఢబద్ధః = గ ట్రిగాక ట్టి వేయ(బడియున్నది మందురాయాం = 

త బేలాలో, శాఖామృగః = కోతి, తబేలా వాకిట కోతినికట్టవలనీన దని 

శాస్త్రము ఇ 

“సరటం వారయే ధ్యత్నాత్ (ప్రవిశ నం వాయాలయమ్, 

మన్దురాగే తథా ధార్యూ ర క్తవకోం మహాకపిః _ శాబ్బ౯ ధరః _ సరట 

మనలగా తొండ, తొండను తచేలాప రానీకూడ దంట, అందులవ వాకిట 

కోతిని కట్టుట, ఇతః చ = మటీయిక్కు_డ, కూరచ్యుత తేలమి(శ్రంపిణ్గం ఎలో 

ఆన్నమునుండి కాటీన ఇలేలము కలిపిన ముద్దను _ తెలము _ నెయియే కాబోలు _ 

కాబుచుండం గలిపిన యన్న సు ముద్దను _ ముద్దలను అనుట _ మావటేండ చేత 
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అణ్జదరో అవమాణిదో విఅ కులీణో దీహంణీననది చేరిహో, ఇదో 

అ అవణిదజ్యుజ్బృన్న మల్లన్న విల మద్దీఅది గీవా మేనన్ప. ఇదో ఇదో 
అవ రాణం అ స్పాణం శేనకవ్చణా కరీఅది, అఅం అవరో పాడ చ్చరో 

విఅ దిడబద్దో మన్లురాఏ సాహామిఓ, ఇదో అ కూరచ్చుల తేల్ల 

మిస్సం పిణ్ణం హాళీ వడిచ్భాబీఅది మేళ్గ పురీశేపీం, ఆదినదు భోదీ 1 

చేటీ__ఏ ల్యే త్యార్యః. వ్రమం తృతీయం (వకోష్టం (వవిశ 

త్య్వార్యః, (ఏదు వదు అజో, ఇమం తుఇఅం వనఓట్టం వవినదు 

అజ్ఞ) 
వీదూ.___( (ప్రవిశ్య దృష్టా) ఆశ్చర్యం, ఇ హాపి తృతీయ 

(పకోస్పే ఇమాని తావ త్కులపుత్త )జనోవవేశన నిమిత్తం ఏరచితా 
న్యాననాని, అర్ధ వాచితం పాశకవీే తిష్టతి పున్నకమ్. వత చ్చ 

స్వాధీనమణిమయసారికా నహిత౦ పాశకవీఠమ్. ఇమే చావశే 

ఏనుగు తినిపింపయడు చున్నది, బతిమాలుకొనక తినదు, ఇంక మూండ వకత్యు _ 

ఇమాని తావత్ = ఇవి యన్ననో _ శాదా_ ఇవి యన్నియు, కలప్కుతీ ...= 

గొప్పయింటికొడుకనలు, ఆగభజా,శ్రీమంతులు, కూచు౯కాండుటకో సము (వరుసలుగా) 

ఏపాళాటు చేయబడిన ఆసనములు _ వరి-వీలు _ సోఫాలు వెందలెనవి _ అధ౯ 

వాచితేం _ సగము _ కొంతే _ చదువంబడిన ఫుసకము _ పాళకఫీలే _ తరువాత 

మరల పాచికలతోడంగూడ ఆయాటపీట వెప్పంబడినందున _ పాళకపీఠం అనియే _ 

ఈపాశకపీరము *పారక పీఠం ఆనుటకం బొరపాటు శానోఫును, కాదా తాళ్ళతో 

పీటవ అె అల్లిన దేనియునగును _ వ్యాసపీఠము, ఫు స్తకమ్ _ ఆనంగా శానముళా స్త్రమును cy 
కాతుక కథలు మొదలె నవియు _ అందురు _యువలక యువతులకు కాల తేపము 

నకం దగినది, స్వాధీనమణిమయ .., = స్వాధీన అనంగా ఎవరు చేత గొన్న ను వారికి 

ఆధీనము-గానుండు _ మం త్ర బద్ధములు కృత్రిమములుం గావు _ శోటని పాండవులతో 

ఆడినట్రినియు, పుష్కురుండు నళునితో ఆడినట్లివియుం గావు, ఎవశేని బుజువు గా 

భమళ౯ాముగా ఆండందగినవి, ఆవి వసంత సేనయింటికిం దగినట్లు రతనాలు తౌపి 

యున్నవి, స్వాథీన_అ వే_నును పుగా నున్న ందున_సులువుగా దొరలునవి_అని మేని, 
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£66 మృచ్చకటికమ్ 

వాదనసంధివి, 1 హొచతం- వివిధవర్షి కావిలి పృ చిత ఫ లకా(గహనస్తా 

త నగః వరిభమని గణికా వృదవిటా శః. అదిశతు భవతీ, ఐతే స్వః (భమన్ని గణికా ఎ్రద్గని టాశ్చ. ఆ భ్ 

[హీ, పీ భో, ఇదో వి తఇవ వఓక్టే ఇమాలఇం దావ 

కులఉ తృజణోవ వేనణణిమి త్తం విరచిదాల్తం ఆనణాష్లం, అద్ధ వాచిదో 

పానఅపీశే చిట్టం వోళ్టట, వసో అ సాహీణమణి మఅసారిఆనహిదో 

పానఅపీకో ఇమే అ అవే మఅణశంధివిగ్గహచదురా వివిహవణ్ణో 

ఆవిలి త్ర చిత్సృఫలఅగ్గహాశ్లా ఇదో తదో వరిబ్బమతి గణిత బుడ్డ 

ఏవిటా అ. ఆదినదు భోద్దీ ] 

చేటీ__వ త త్యార్యః. ఇమం చతుర్థం [వకోష్టం (నవిశ 

సర్వ: [ ఏదు నీవు అమో, ఇమం చజఉట్టం వటట్టం వపినదు 

అజ్ఞా _. స్ 

విదూ,.-___( (పవి శ్వావలోక్య చ ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇ హోపి 

చతుర్టే (వకోస్నే. యువతికర తాడి తా జలధరా ఇవ గమ్మిరం నదన్ని 

మృదస్లాః సీణపుణ్యా ఇవ గగనా తాొరశకా నివతస్పి కాంస్య 

జా న ల. 

ఇమే చ అప్రశే_వీరుగో మటీయు ఇరేరులు_ణికాః వృద్ధ విటాః చ_బోగమువారును, 

ముసలి బొజుంగులును _ మదన సంధి విగవా చతురాః _ వల ఫుకూటములఅ లోను 

వలపుజగ డాలలోను _ కూపజాను వేర్పటుపను విడదీయను ఐన మాటలని పుణులు _ 

పలురంగులు పూసిన చి త్రరుయులకలను చేశ. గొని తిరుగాడుచునే ఉన్నారు, 

ఇక నాలవది, _ కక్కు, _ యువతికర తాడితాః = జవ్వనుల చేతులతో వాయింప( 

బడినవె, మృదంగములు (గమ్మ్భిరం) లోతు మోళకల వై మేఘమయులవలె (_మోగు 

చున్నవి, కాంస్య తాళాః = కంచు తాళములు, శీణ పుక్యాః = చేసిన పుణ్యము - 

అనుభవముచే _ శ్నీణించి పోయిన, తారశాఇవ = నతుతాశారమున నున్న వారిం 

బోలె _ కావున నత్నతములంబోలె _ అనుట _ గగనాత్ = మింటినుండి _ వాదన 

చె ఫుణిచే పెకి మింటికి ఎగుర వేయబడిన వె అందుండి _ అనయా "పెనుండీ ఎ 

జలవ చేతిలోనికి (అందముగా శబ్దం చుచు) పడుచున్న వి. మింటినుండి అపు 

డపుడు నమ్మతములు రాలుట కాననగును, దానిని కొందరు చచ్చి నకుతా 
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తాలా:ః, మధుకర విరుత మివ మధురం వాద్య లే వంశః, ఇయ మప 

శేర్ష్య్యావణయ కవీత కామి నీ వాజ్యా రోపితా కరరుహా వరామర్శేన 

నార్య తే వీణా, ఇమా అవరాః కుసుమరనమత్తా ఇవ మధుకర్యో 

ఒతిమభురం (వనీతా గణికాదారి కా నర్శ షిన్తెః నాట్యం పాఠ్య నై 

నశృజ్షారమ్, అవవల్లితా గవాతెసు వాతం గృక్ష్లాన్తి సలిలగ ర్లర్యః, 

ఆదిశతు భవతీ, 
శకం నానా 

వానా వా జా ఎలు లా అనాను వన ద... ల బుక 

కారమును _ దేకతాశారమును అనుట _ వెందినవారు _ “*ఠత్నీణే పుత్యో అన్న 

కా సును బడి, అందుండి రాలి పోవుదురనుట క లిసినటే. తాళములు _ కంచుని_ 

గుండ మెనవి నిరంతరము వాదనలో ఒరయికకలిగి, తళతళ నతత్రములవలి (పశా 

శించుచుండును, వానిని తాళనిపుణులు అందముగా ఎగిరిపడునట్లు చేయుదురు, అపు 

దది మింటినుండి డుల్లి న నక తేమువ లె తళతళ లాడు చుండుము, వంళ॥ = పిల్ల న(నోవి _ 

తుమ్మెదల మోంతవలెి ఇంపుగా వాయింపం బడుచున్నది, శోవిమో6లను 

కు మ్యెదధ్వనియనుట మె లేయుని వణక౯ాన. ఇయం అపరా వీణా _ ఇదిగో మతి 

యొకటి, వీశా,, ఈప్యాజబ పణయకుసిత = ఈమ్యః౯ా చే (పణయకు పిత యన 

శామినివోలె, _ కోపములతీ చుకాటకు నాయకని ఒడిలోనికి ఎక్కి ౦చుకోంబడిన 

దానివలె _ ఒడిలో పెట్టుకొనంబుడినదై గోళ్ళ మోిటుటచే వాయింపంబడుచున్నది _ 

శామినియు కాంతుని చుంబన కరరుహూపరామళకాలం బొందును అలుక తీపకాను, 

ఇమే ఆపరే గణిశాదారికా॥ ... = వీరుగో, వీరు వేజు _ బోగముపిల్ల లం కోసుమరస 

మతా మధుకర్య ఇవ _ మకరందముచే మత్తాగొన్న ఆడుతు మ్మెదలవ లె అతిమధురం 
po.) 

(పగీతాః = ఎంతయు చెవికి ఇంపుగా పాడుచున్న వారె, నాట్యము నేపజ డు 

చున్నారు _ ఆడింపంబడు చున్నారు, శం గారముతో కూడుకొన్న 'నాట్యమును న 

నాట్యవ సువును, పాఠ్య స్తే = -చదివింపంబడు చున్నారు, వాచికాఖినయము “నీప౯ా 
అట న 

బడు చున్నారు, వాక్యముల యుచ్చారణలో అథా౯నుగతమగు మెల(కవలు 

ఎన్నియో వలయును, అచదెల నీప౯ాయబుడుచున్నది, గవా తేషు = కిట్రికీలయందు, 

సలిలగ గ ౯ర్యః = నీటివండలు, గరగలు, అపవల్లి తాః = _ేలగట్లయిడినవై, 

వాతం = గాలిని, గృవాని = (గహించుచున్నవి _ అటు గాలికి వాటముగా నుంచిన 
ఓ టొ C2) 

వండలసీరు ఎక్కు_వ చలువగ అదియగును, 



(గహీహీభో, ఐదో ని చఉళ్టే వఓళ్ళే జవదికర తాడిదా 

జలధరా విఅ గమ్బోరం ణదన్హి ముదజ్షా, హీణపుణ్ణాఓ విల గఅ 

కాదో తారఆఓటీ ణివడన్శి కంనతాలా, మహుఅరవిరుఅం విఅ 

మహురం వజ్జది వంసో, ఇఅం అవరా ఈసావణఅ కువిదకామిణి 
విల అజ్కా-రోవిదా కరరుహవరామరిశేణ సారిజ్ఞది వీణా, ఇమాపీ 
అవరాఓ కుసుమరనమత్తాఓ విల మహులరిఓ అదిమహురం వగీదాఓ 
గణిఆదారిఆఓ ణఇచ్చీఅన్సి, అట్టఅం వదీఅన్సి, నసిజ్లారట, ఉఓవగ్లిదా 

గవ స్టేసు వాదం నేని నలిల గగ్గరీఓ, అదినదు భోద్ ], 

చేటీ__.వ ల్యే 'త్య్వార్యః, ఇమం వజ్బుమం (వకోొష్టం (వవిశ 

త్వార్యః. [వదు వదు అజ్ఞ, ఇమం వళ్ళుమం వఓట్టం వపినదు 

అజ్హో ], 

వీదూ.___( (వవిశ్య దృష్ట్యా చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇవూాపి 

వళ్నుమే [వకోస్తే ఒయం దరి దజనలోభో త్పాదనకర ఆహర 
త్యువచితో హిబ్బులెలగన్థః, వివిధ సురభిధూమాద్దారై ర్నిత్యం 

నంతావ్యమానం నిఃశ్వసి తీవ మహాననం ద్వారము ఖై: అధిక 

ముత్పుకాయ తే, మాం సాధ్యమాన బహువిధభత్యుభోజనగన్దః, 

ఇంక పష్నామం _ ఐదవకత్యు, 

దరిదజన =... = “పేదలకు ఆసపుట్టిం చువడి, అయం = ఇదిగో, ఉపచితః। = 

చేరిన, పీజు తై లగనః _ ఇంగువ (కూడిన) నూనియవాసన ఆంతేటను ఆకపికాంచు 
చున్నది, నిత్యం సంత ప్యమౌనం ee = ఎల్లప్పుడు, వేగుచున్నడె, మహానసం = 

వంటయిల్లు ద్వారము'క్లైః = ద్వారము అను నోళ్లగుండ, వివిధసురఖి ... = పలు 

తెజంగుల నువాసనలుగల పొగల (లేన్చులతో, నిట్టూచు౯ చుం బోలె నున్నది, 

ఉ ల్చేంత, మాం అధికం ఉత్సుకయతి = నన్ను మిక్కి_లి ఆసగొల్నుచున్నది _ 

నాకు తీను నాస పుట్టించుచున్నది, _ (ఏదనగా సౌధ్యమాన ... = తేయారు 

చేయయబడుచున్న పలు తెజింగుల లతీనుబండముల యు (అప్పచ్చులయుృుు, చి(తాన్న 
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అయ మవరః వటచ్చర మివ జాత వళూదర పేశిం ధావళతి రూవీజారక 8, 

బహువిధాసహార వికార మువసాధయతి సూవకారః। బధ్యన్వే 

మోాదశకాః, వచ్య స్తే 2_ప్రూపశకాొః, ( ఆత్సగతమ్ ) అపీడానీ మిహ 

నర్భితం భుజ్ తం బ్రతి పాదోదకం లచే వ ( అన్యత్ 2౬న లోక చ) 

-రాంవ వి వోధితె ర్లణికాజ్ననై 
ఇహ గష్జ ర్యావురోగణె రివ పివిభాలంకార తె ర్ల = 

ర్బన్థు లె శ్చ యత్సత్యం న్వన్తాయతే ఇదం హామ్, భోః 

యూయం బన్టులా నావు, 

[హీ హీ భొ ఇదోవి నళ్చుమే వకు అఅం దలిద్ద జణ 

లోహుస్పావణఅరో ఆహరఇ ఉవచిదో హిబ్లు కేల్లగన్లో వివిహాసనుర 

హీభూముగ్గ లేహిం ణిచ్చం నం తావిజ్ఞమాణం శీననది విఅ మహోణసం 

దువారముహేహిం, అధిఅం ఉసుసావెది మం సాహిాజ్ఞమాణ బహునిహా 

భక్టృభోఅణగన్న అఅం అవరో వడచ్చరం విఅ పోట్టిం ధోఅది రూపి 
. వా 

ములయు వాసన, ఆయం అపరః _ ఇది మభియొకటి _ రూపసి దారకః = నూనరి 

బాలుడు _ వంటకు జంతువులను జంపి మాంసాదిక ము సిదము చేయువాడు _ గుడ్డ 

శ్పీలికవ లె చంపీనదాని పొటలోని మొంసఖండమును _ ధావతి = కడుగుచున్నా౯6డు. 

"నెతుటిమురకలు మొద లె న మెల పోవునటు _ నూపకారః _ వంట చాడు బహు6 

విధ _ ఆహారవీళారం = పలు తేజంగుల " యాహోరముల (విశార = ) కల పుటలను 

వేయుచున్నాండు, మోదకాః = లడ్డులు _ (మొదలై నవి బధ్య చే = ముద్ద పం 

(కట్టల బడుచున్నది, అపూపశాః _ వడలు మొద లె నవి, పచ్య "నై = ఉాడికింప 6 

బచున్నవి, వీని నన్నింటిని చూడ6గా బాపనయ్యకు నోరు ఊరిపోవుచున్నది. ఆత్మ 

గతమ్ _ తనలో అనుకొనుచున్నాండు _ ఇదానీం ... = ఇప్పుడు ఇక్క_డ వడ్డన 

చేయబడును _ భోజనము చేయుము అని _ పాద్యము పొందుదునా * తినంబోవు 

ముందు కాళ్ళు కడుగుకొనుటకు. _ ఈలంజ ఆమాట యనంగూాడదడదా అని వాని 

యాస _ అన్యతః ఆవలోక్య = మటియుక వె ప్రచూచి, ఇక్కు_డ _ గ న్థర్వాప్సరో 

గకౌ ఇవ ... = గంధనవులాలయు అచ్చరలయు గుంఫులవేతం బోలె పలు తేజం 

గుల యలంశారముఅతో రాతీంచు బోగమువారిచేతను బంధులుల చేతను, (యత్ 

సత్యం =) నిజము చెప్పెదను, స్వగళామో యన నున్నది యీయిల్లు. భో శే 

యూయం ,.,మారెవర్యు బంధులులు అనా, 
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దారఓ బహువిహోహార విఆరం ఉవసాహేది సూవఆరో, బ్బ, 
మోాడల, పక్షాన్తి అపూవఆ, అవి డాణిం ఇపా బడ్డ అం భుజ్జుసు 
తీ పాదోదఅం లహీన్నమ్, ఇదో గన్గవ్వచ్చరగ ణేహిం ఏఅం విపిహో 
లంకార సోహీచేపిం గణికా జకేపీం బనుశేహిం అ జం నచ్చం 
నగ్గీఅది ఏదం గేహామ్, భో, శతుహ్నే బన్గులా రావు ] 

బన్లులా__వయం ఖలు 

న్లో, వరగృపహాలలి తాః వ రాన్నపుష్టాః 

వర పురు సై. రని తాః పరాజ్జనాసు, 

వరధననిరతా గున మ్యవాణ్యా 
గజకలభా ఇవ బన్లులా అలామః, ౮ 

విదూ___ఆదిశతు భవతీ, [ ఆదినదు భోద్ 7, 

చేటీ___.ఏ తే త్యార్యః, ఇమం వష పకోహ్టం వవిశ 
ర 

ల్వార్యః, [ఏదు ఏదు అజో, ఇమం ఛట్టం వఓట్టం వవిసదు అనో |: 

వో, ౨౮, పరాజనాను = పరాయి స్త్రీలకు, పరప్రురుమేః = పరాయి 
ఫురుషుల చే, జనితాః = పుట్టి నారము _ పరగ్భవాలలి తొ; = పరాయివనారి యిండ్లలో 

ఆదుకొన్నాము _ పనీతనము గడపినా ననుట, పరాన్న పుష్టాః = పరాయివారి 
అన్నముతో బలిసినారము, పరధననిరతా। = పరాయివారి ధనమున నే ఎప్పుడును 
అస కులము గుణీషు = గుణములయందు _ ఆ(ప్రస్తావమున, అవాచ్యాః = చెప్పం 
గాడని వారము, గజకలభాఇన = ఏనుగు గున్నఅవలి, లలామః = విలసీల్లుదుము, 

ఒక నిక్కి పరాయివాని"క్కే ఒక పరాయివానియందు పుట్టి, వుటోొక పరాయి 
యింట “పెరియ, పరులయన్న ముతో బలినీ నారము పరాయివాంజే మాపవలయు 

డబ్బు పెట్టును, _ మంచి గుణాల[ప్రసావమున, మౌపేరెనను చెప్పంగూడదు, 
వీను(గు గున్నలవలె హాయిగా విచ్చలవిడి విలనించుచుందుము _ విలాసముగా 
తితుగుచుందుము, 

ఇంక ఆజవకక్యు _ కట్టుట వెక్కుుట మలచుట సానపట్టుట మొదలగు 

నన్నిపనుల చీపకారులగు ఆగసా లెలు ఉన్నారు. ఇక్కడ = శిల్పినః _. శిల్పులు _ 
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విదా__((వవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇ హాషి 

వసే వకోష్టే ఒమూని తావ త్పువర్ణరత్నానాం కర్శతోరణాని 
సేలరత్నవినివేప్తా నీన్హ్రాయుధస్థాన మివ దర్శయన్ని, _వెడూర్య 

మాక్కిక వవాలక పువ్చరా గన్ద)నీల కర్కే_తరక వద్భరాగ మరకత 
(వభ్ళతీ (నత్నవి శేషా నన్యోన్యం విచారయన్తి శిల్చీనః, బధ్య్వన్వె 

జూతరూవై రాణి క్యాని, ఘట్యు స్పై సువర్ణాలంకారాః, రక్కసూతేణ 

(గధ్యనె్వె మౌ క్తికాభర ణాని, ఘృమ్య నె ధీ్రం బవెడూ ర్యా ణి, 

ఇద్య నె శకః, ఛాతి ర్భప్యున్వె (వవాలకాః, శోమ్యన్న ఆర్ష 

కుజ్కు_వు (వస్తరాః సార్య తే క స్తూరికా, విశేషేణ ఘృమ్య తే 

చన్దనరనః,  నంయోజ్య స్తై గన్ధయు కృయః: దీయతే గణికాకా 

నక్తీ పని వారు _ సువణల౯ారత్నా నాం అట =బం-గారుయొక్క యు రత నాలయొక్క_ యు 

న i తోరణములు, ఇందనీలములు తౌపినవిి ఇం(దాయుధము _ ఇందధనుస్సు 

ఉండు చోటుం బోలె, తోంపించుచున్నది. వెదూర్య ... = మొదలగునవి నవ 

రత్న భేదములు _ క కేకాతనక _ ఇదియు ఒకరకపు రత్నము ల అన్యోన్యం విచార 

య ని _ ఒండొరులతో ఆలోచించుకొనుచున్నారు _ మంచి సెబ్బరలను _ ఇట్లు 
కూతుకామా ఆట్లు కూతు౯ామా అని. బంగారుతో మాణిక్య ముల గట్టుచున్నారు _ 

(కొందలు బంశారునగ శే చేయుచున్నారు _ రక్షన్యూతేణ ... = ఎజ్జని దార 
ముతో ముత్యాల యాభరణములు _ హారములు _ అనుట, కట్టంబడుచున్నవి, ఎల 
దారమైన తెలుపు ఎజుఫుంకూడి దండ ఎక్కవ యందముగా నుండును, ఘృష్య స్తే 

ధీరం ఆ = వై డూర్యములు (ధీరం = గట్టిగా _ అవి చాల కఠినమెన వైనం 

దున _ సానపట్రంబడుచున్నవి _ ళంఖములు పగులంగొటయుడుచున్నది, (ప వాలశాః = 
తు ౬ 

పగడాలు _ శానాః = సానలతో _ ఆదకాకుజుు_మప నరాః _ పచ్చి కుంకును 
రు వాతో శే 

చట్టలు గంద పుబిళ్ళలవ లె శోష ని = ఆజ పెట్ట బడియున్న వి లః సార్య = 

క అగ 6బడుచున్నది _ కసూరి _ విశేషేణ ౨44 = ఎక్కు_వగా చందన[డ్రవము 
అనాటి 

సానెపె తీయ(బడుచున్న ది _ సంయోజ్య నే = కలుప6బడుచున్నవి _ (నానా) 
మ్... అటి 

సువాసనలు _ పరిమళ (ద్రవ్యములు _ గణికా శాముకానా౦ = బోగమువారి 

(కిని వారిం గూడవచ్చిన శాముసలన _ కోజెశాండదకు _ పచ్చకషూ 



ముక యో; నక్ర్చూరం 'తామూలమ్. అవలోక్య తే నకటాత.మ్, 

[(వవర్త లె హోనః, కీయతే చానవరతం నసీత్కారం మదిరా. ఇమే 
చేటాః, ఇవమూ శ్చేటికాః, ఇమే అవే ౭_వధీరితపు తే డారవి క్రో 
మనుష్యా ఆనవకర కావీతవుదిరై ర్లణికాజ్యన్నై శ్యే ముక్తా స్వే పిబన్ని! 
ఆదిశతు భవతీ, 

[హీ, హీ భోః, ఇదో వి ఛే వఓ్టే అముం దావ సువణ్ణి 
రఅణాణం కమలతో రణాన్రం శేలరలణవిణికి క్ట కాలం ఇన్రాజహట్రాణం 

వీఅ దరినఅ స్స్ వేదురిఅ మోాట్రిఅ వవాలలఅ సప్పారాఅ 'ఇన్షణీల క క్క 

తేరఅ వద్మరాఅ మరగఅ పహుదిఆఇం రఅణవిసేసాఇం అక్షోణం 

విచా నేస్తి సిప్పియో, బ్యక్టృ న్ని జాదరూ వేహిం మాణిక్కా-ఇం, ఘడ్ 

యన సువణ్ణాలంకారా, రత్తను క్రేణ గట్టఅన్ని మో తృిఆభర ణాఇం, 

ఖఘనీఅ స్కి ధీరం వేదురిఆల్తం, ఇదీఅస్సి సజ్జ, సాణిజ్జ న్ని పవాలఆ, 

సుక్టవిఅ న్ని ఓల్లవిదకుజ్కు_ మవళ్ణ రా, సాలీఅది సలజ్ఞఅమ్, _ విస్సాణే 
అది చన్షణరసో, సంజోఈలఅన్ని గన్ధజుత్తఓ, దీఅది గణిఆ కాముకొ 

రముతోడి తొంబూలము జ'ససంగ (బడుచున్నది, ఆవలోక్య తే సకటాతుం = కడ 

కంటం జాడ బడు చున్నది _ (పవకకా తే = నవ్వులు (పవతలిళాల్లుచున్న వి, 

అనవరతఠం ,.. = తెంపులేక, నిమసమేని నిలుపక్క “సీ అనుమోంతతో చప్ప 
రింప(బడుచున్న ది, కల్లు, ఇమే చేటాః = వీరుంగో నాకరులు _ వేటులు _ చేటి 

కలు _ ఆండుదాసీజనము _ ఇంకను వీరునోో మటీకొందలు మనుష్యాః = మాను 
సులు _ ఆవధీరిత్ ... =సరకు సేయంబడని కొడుకులు భార్యలు ధనము గలవారు _ 
సవజమ మానుకొని బోగమువారిపా లె నవారు, అక్కడ ధనము ఐ పోంగా, 

వారిచే విడి చిపెట్రంబడీనవారు _ ఐనను వారిని మొౌనంజూలక ఛచారివాకిట నే పడి 

యుండువారు, ఆసవకర కాపీత మది రెః (కల్లు) దు త్తలతో (తాంగయిడిన 

కల్తుగల, గణి శాజనెః = బోగమ. పిల్లల చేత్ ఇంక పొమ్మని విడిచిపెట్టంబడినవారు _ 

కల్టునోప్ట లోనికి రానీ(బడనివారు _ “అందటు (కల్లు (శాంగుచున్న్నారు _ గోషికి _ 

ఆపానమునక పోంగా _ మిగిలిన దానిని అనుట, 
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ణాం నక పూరం తాొమ్మోలం, అవలోఈలఅది నక డక్ట్ర అమ్, పషఅట్లది 

హోసో, పిబీఅది అ అణవరఅం ససిక్కా-రం మఇరా, ఇమే చేడా, 
ఇమా చేడిఆపీ, ఇమే అవెరే అవదీరిద పుత్తదారనిత్తా మణుస్సా 
ఆనవక రఆవీదమది లేహింం గణిఅజజేహీం జే ముక్కా. లే వీఅన్ని, 
ఆదినదు భోదీ 7, 

చేటీ_ప తె త్యార్యః, ఇమం నవృమం (వకోష్టం (వవిశ 

త్యార్యః, [వదు వదు అజ్జో, ఇమం నత్తమం వపీట్టం వవినదు 

అజ్ఞ, 
వీదూ.___( (వవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇ హాపీ 

నప్పమే (పకా ష్యే సుశ్లిష్టవిహాజవాటీసుఖనిమర్ణా న్యన్యోన్యచుమ్చన 
వరాణి సుఖ మనుభవన్ని పారావత మిధునాని, దధి క,పూరితో 
దగో (_పాహ్నణ ఇవ సూక్తం పఠతి వజ్షుర శుక :, ఇయ మవరా 

సంమాననాలబ్బ వన లేవ గృహదడాసీ అధికం కోరకురాయ లే మదన 

వచ 

ఇంక (సప్తమ =) ఏడ వక క్ష్య _ లోగిలి. _ ఇవా అపి = ఇందును _ వానం 
బోలె చీ _ పారావత మిధునాని _ పావురా జతలు _ పెంటియు పోతును కూడినవి, _ 
సుశ్లి ప్త “== “ అందముగా అమర్చంబడిన పతులవాడలో వాోయిగా కూచుకాండి, 
ఒండొంటిని ముద్దుగొనుటయందు ఆస క్ర మెనవి, హాయి యనుభవించుచున్నవ్హి ధధి 

ఆలీ మెలా 

భక్త =, = పెరయకూటితో నింపబడిన పొట _ కడుపు _ గలబె, (అట్లు పొట్ట 
లు నూ య 

నింపుకొన్న) (వావ్మాణునివలె (నూ క్షం =) చక్కాలానేపీకాన మంచి మాట 
అను _ పౌరుషాది వేదనూ కృముంబో లె _ పలునచున్నది, ఇయం అపరా _ ఇది మటి 
యొకటి, మదనసారికా _ మదన లేఖలం గని పోవును కాంబోలు _ (దీని మౌటిన 
'దేళ్ళ్యరూప మగునా _ మెనావరివి_అని చే, వేం,శా స్రల వారి యాళంక., ఈసారిక _ 
గొరవంక, 'సమ్మాననా అబ్బ పసరాఇవ _ మటీంత ఆదరముతో చూచుట చే ఎక్కువ 
చనువు . చొరవ _ పొందినదై, అట్టిదే ఐన యింటి పనిక త్మైవ లె, అధికం = "పల్లు గా, 
కురనరయను-చు ే యున్నది _ పనిక త్రేయు అట్రిద్వి కలుగ (జేసికొని, ఏదియో నొణు 
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వర పుష్పా, ఆలమ్బితా నాగదస్పెషు 'పజ్డరవరి మృరాః. యోధ్య నె 

లావ కాః, ఆలావ్యనైై క వీక్షులాః, (పెవ్యన్వె వష్టురక పో తాః, ఇత 
సృతో వివిధమణి చితిత ఇ వాయం సహర్షం నృత్య (న్రవికిరణ 
నంత వృం వత్'తేదై కిధువ తీవ (ప్రాసాదం గృహమయూరః, 
( అన్యతో 2_వలోక్య) ఇతః విర్ణకృతా ఇవ చన్ష్రపాదాః వదగతిం 
శిక్షమాణా నీవ కామిసీనాం వశ్చా తరి భమ ని రాజహంసమిథు 
నాని, ఏతే ఒవరశే వృద్ధమహాల్లకా ఇన ఇత సృతః సంచరన్ని 

సారికా, అనేక ఫలరసాస్వ్యాద[వహృష్టక క్ఞా కుమ్మ దా సీవ కూజతి 

గుచు చెప్పుచుసే యుండును, అనేక ఫలర సాస్వాద (పవ్బాష్ట, కళగా _ నానాసల 

ముల రసములు రుచిగా (తాంగి సంతసమున ర క్రియెక్కి న నొంతునో, ఆండుకో 
యిల కూయుచున్నది _ కమృడాసీ ఇవ _ తాఫుకాడుక తెవలె _ (ఆ పే, డేవళ ము 
అలో హోరతీయెత్తు కంభశ(దిప్పమును 'తెచ్చునది _ శాంబోలు _ ఆది హోరతిపాట 
యుం బాడును. ఒక వ్యాఖ్యాత _ ఇంటికి నీటివండ మోయు పనిక తే, కండ 

మో(కలో (శమవినోదమునక (మధురముగా జీ హుంకరించునది _ అన్నా (డు, 
నాగ దంతేములయందు _ గోడలో నిడుఫుగా బిగించిన మేసలందు _ పష్టారపర 

మృరాః = పంజరముల చారులు _ లావకాః _ లావుక పిట్టలు యోధ్య జా 
కీ 

యుద్ధము చేయింప(బడుచున్నవి _ అదియు వినోదముగా చూడ(దగియుండును _ 
క పిష్ణాలాః = కముజులు _ పీటవిశేషము _ ఆలాప్య సే = మాటాడింప( బడుచున్నవి, 

జ్జ లు టి 

పషరకవోతా॥ _ పంజరములాందలి సపావురములు _ జాబులతో _ ఊరకే _ కాని, 

_ేవ్య చే = పంప(బడు చున్నవి. ఆ ట్లవి పోయి మింట తిరిగి మరల ఏ వేళకు 

ఇంటికి చేరంచాణంను, గృవామయూరః _ "పంపుడు నెమిలి, వివిధమణి చి తిత ఇవ = 

నానారంగుల మణులు తౌపినదియుంబో లె, ఇత! తతః = ఇక్కడ అక్కడ సంతో 

వముతో ఆడుచున్న దై, రవికిరణ సంత _ప్తం = నూర్యకిరణములకు వేండియెక్కి_న, 
(పొసొదం = మేడను, పమ రూ కై పెః = రెక్కలను సెకెవిసరుటలతో, వీంచుచుం 
బోలె నున్నది ఇతేః = (మతి యిక్కడ, పిలక తాః - మొ త్రమాచేయయబడిన్క, 

చన్లృ పాదా ఇవ = చందకిరణములంబోనివి, రాజవాంసమిథునాని = రాయంచలజ 
తేలు _ పెంటిగండ్లు, పదగతిం శితమాణాని ఇవ = పదముల నడకను చీచు౯ాకొను 

చున్న వియుం బోలె కామినీ నాం పశ్చాత్ = హకొులుకి చల్రీయల వెను వెంట నే, 
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గృహసార సాః, ఆశ్చర్యం భో, [వసారణం కృృతేం గణ్కాయా 

నానావతీ నమూ హాః, యత్సత్యం ఖలు నననవన మిన మే గణికా 

గృహం |వశిభాన తే, ఆదిశతు భవతీ, 

హీ హీ భో, ఇథధో వి నత్నమే వటస్టే సులలిట్ట విహజ్ఞ 

వాడీసుహణినక్షైలం అణ్బోేణ్ణ చువ్చుణవరాఇం సుహం అణుభవస్తి 

పారావదమిహుణాఐం, దహిభ త్తపూరిదోదరో బమ్మణో విఅ 

వడది వజ్జురసుఓ, బలం అవరా సంమాణణాలద్ధవ వనరా 

అశే వ్ దాసి అధిఅం కురుకురాఅది మదణనారిఆ, అఫలర సాస్పావ 

వహుక్టుక కా కుమ్మ దాస విల కూఅది వరపుట్టా. ఆలమ్బిదా ణాగ 

దన్సేసు వష్టారవరమ్పరాఓ, జోధీఅన్ని లావఆ. ఆలవిఅస్హి కవిజ్ఞాలా, 

వేసీఅన్మి వజ్ఞ్జులకవోదా, ఇదో తదో వివిహ మణిచి తలిదో విఅ 

అఅం నహారినం ణచ్చనో రవికిరణ నంత త్తం పక్టు స్ట వేపి పాం ఏధు వేది 

విల పాసాదం ఘర మోరో. ఇదో విణేకిదా వీల చన్షపాదా వదగదిం 

సిక్టన్లా విల కామిణీణం వచ్చాదో వరిబ్బమ న్ని రాఅహాంనమిహుణా, 

ఏడె అవనే వుడమహాల్లకా విల ఇదోతవో నంచరన్తి ఘరసారనా, 

పీ హీ భో. వసారణఅం కిదం గణిఆవ ణాణావ సష్టిసమూ మూహేహపీం. జం 

నచ్చం క్ట కు ణనణవణం విఅ మే గణిఆఘరం వడిభానది, ఆవినదు అజ్జె, ] 

ఇటునటు తీరుగుచున్న వి _ పెంపుడువి కావువ వెంటందిరుపట _ అడి గతి నేచు౯ 

కొనుటకో యని 6 క్పేంతు _ గృవాసారసాః _ పెంపుడు బెస్టరులు _ వృద్ధ్దమవాల్ల కా 

ఇవ = ముసలి షండుల _ పేడులవలె, నానాపథీ సమాాః _ ఈ పలు తెజుంగుల 

పతుల గుంప్రులచేత, గణికాయా(పసారణం కృతం = బోగముదాని యొక్క _ 

వసంత సేనయొక్కు_ వ్యా ప్రీ _ కీత్రిణా( పతీ స్టాపనము అనుట _ కృతం = శకావింప(బడి 

నది, యత్సత్యం _ (ఇంతయెందులకు 2) నీజముపలి కెదను _ నన్లనవనం ఇవ = ఇం 

(దునితోంటవలె _ అనంగా ఈలోశాన మటి యేదియు సాటి గాదు _ ఈబంగాళావ, 

గణీశాగ్భవాం _ బోగముదాని _ వసంత ేనయొక్క్ల _ యిల్లు (పతిభాసతే ఖలు _ 

తోంపింపంజేయుచు (ప్రకాశించుచున్నది, 
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చేటీ__ఏ ES త్యార్యః, ఇమ మఫష్ట్రమం [వకోష్టం (పవిశె 

త్యార్యః, [ఏదు వదు అజో, ఇమం అట్టమం వపీట్టం వవిసదు 

అజ్లో, ] 
లు 

విద (ప్రవి శ్యావలోక్య చ) భవతి, క వమ పట్టప్రావా 
రక [పావృతో 2_ధికతర మత్యద్భుతే పునరుకాలంకా రాలంకృతో 

ఒబ్లభ క్రైః వరిస్థ్రల న్నిత _నృతః వరి ఛమాతి, 

[భోేది, కో వసో వట్టపావారఅపాఉదో అధిఅదరం అచ్చు 

బ్భుద పుణరు తాలంకారాలంకిదో అజ్బభ జ్లేహిం పరిక్థృలన్హా ఇదో తనో 

వరిబ్భ్బమది ] 

చేటీే__ఆర్య, వవ. ఆర్యాయా (ఖై తా భవతి, అజ్ఞ, ఏసో 

అజ్జఆవ్ భాదా భేది |]: 

విదూ...కియ తృవశ్చరణం కృత్వా వన న్నసేనాయా (భాఠతా" 

భవతి, అధవా కిత్సిఅం తవచ్చరణం కుదుఅ వన నృసేణాఏ 

భాదా భోది, అధవా] 

ఇది యెనిమిదవ కక్న్యు _ 

(ప్రవిశ్య అఆవలోక్య - (పవేశించి చూచి, భవతి, కఏహః .., = అమ్మా, 

'ఎవ(డీయన, పట్టు ఉ త్రరీయముతో కప్పంబుడినవాలడై) ఆత్యద్భుతములై న, రకము 

నకు రెండును, మూడును ఐన ఆభరణములతో _ అధికతరం = ఎక్కు_వగా 

ఆల౦కరింప(బడీనవా6 డై, అజ్ఞభేః = ఒడలి విబుఫులతో, తొ టుపడుచు; 

ఇటునటు తిరుగాడు చున్నాడు! 

ఆర్యాయాః (భాతా = అక్క_క _ వసంత సేనక్ _ తోయిట్టువు _ అన్న - 

కియత్ తపళ్చరణం కృత్వా ... = ఎంత తేపన్సు చేని వసంత సేనకు అన్నయగును * 

అథవా = అట్లు గాదు, 
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న్లో, మా తావద్య ద్య స్యెష 

ఉజ్జ్వలః స్నీగ్గశ్చ సుగ న్ఞశ్చ 

త ధాపి కృ శానఏధ్యాం 

జాత ఇవ చమక వృతో ఒనభిగమనీయో లోకన్య, ౨౯ 

[మా దావ జఇవి వసో 

ఉజ్జలో సిణిద్ధా అ సుఅన్ల” అ 

తహ వి మసాణవిధీ 

వజాదో విల చవమ్చుఅరుక్టు అణహిగమణీట లోఅస్ప | 

( అన్యతో 2_వలోక్య ) భవతి వపా పునః కా పువ్నపావారక 

(పావృ తోపానద్యుగుల నిటీవ్య తెల చిక్కణాభ్యాం పాదాభ్యా 

ముచ్చాసన ఉవవిష్టా తివ్షతి, (భోది, వసా ఉణ కా పుల్లపావార 

అపాడదా ఉవాణజహుఅలణిక్ట్రి త్త శేల్ల చిక్క జేహిం పాచేహిం 

ఉచ్చానణే ఉవవిట్లా చిట్టది ]. 

వో, ౨౯ మా తావత్ = కూడదు కూడదు _ అట్లనంగూడదు _ 

యద్యపి ఏషః ఉజ్జ లః +... = ఇతడు (పశాశించుచున్నను. ఇకని "దేవాము 

నున్నగా తళతళన ఉన్నను, _ అట్టున్ననుం గాడ, శ్ఞళా నవిభ్యాం = మస 

నంఫు వాడలో మొలచిన సంపెంగ _ చెటు వలె లోకమునవ _ జనులకు _ 
శి 

వేరయబోంరానివాండు _ కూదయూాడనివాండు, 

భవతి, ఏషా పునః ++. = అమ్మా మణీ ఈమె! పూలు అద్దిన ఊఉ త్రరీయ 

ముతో _ ముసుగుతో _ కప్పయుడినదె, ఉపానద్యుగళ ... = చెప్పులజోడులో 

పెటంబడినవియు _ చెప్పులు తొడుగంబడినవియు _ నూనె(శాటుచుం) బో శె 
. 3 ల నున్నగా నున్నవియు నగు పాదాలతో (కూడుకొన్నడ) ఎత్తైన ఆసనమున 

కూచుకాండియున్న ది, 
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చేట_ఆర్య, వపొ ఖ ల్వ్యస్మాక మూ ర్యాయా మాతా, 

[అజ్ఞ ఏనా క్ట ఆహ్మాణం అజ్జఆవ అత్సిఆ ] 

విదూ_..అహోోే అస్యాః క వర్ణక డాకిన్యా ఉదరవిస్తారః, త 

లి_ మేతాం (వ వేశ్య మహాదేవ మివ ద్యారకోఛా బ్రహగృహేౌ 

నిర్భితా? (అహో సే క వట్టడాఇణేవ పోట్టవిక్ఞారో, తా కిం ఏదం 

వ వేసిఅ మహాదేవం విఅ దుఆరసోహో ఇహ సఘుే ణిమ్మిదా ? ] 

చేటే__హాతాళ, మైవ 'మువహా సాస్మాకం మాతరమ్, 

ఏపా ఖలు చాతుర్జి కేన పీడ్య తే, [| హదాన, మా ఎవ్వం ఉవపహాన 

అహ్మాణం అత్సిఅమ్, వసా క్ట చాఉక్టిఏణ వీడీ అది ] 

విదా__( సవరిహానమ్ ) భగవం శ్చాతుర్దిక, ఏతే నోప 

కారేణ మా మపి (బాహ్మణ మవలోకయ, [ భఅవం చాడగ్టిల, 

ఏదిణా ఉవఆరేణ మం వి బవ్చుణం ఆలోవ హ్], 

ఆర్య ఏపూ ... = అయ్యా, ఈ మె మౌయక్క_క ఆమ్మగదా * అహో 

ఆశ్చర్యము _ అస్యాః = ఈమెకు _ అపవితాన్నము తినుడాకినికిం బోలె _ 

పిేశాచమునకుం బోలె పొట్ల పెంపు! తత్ కిం = మణి ఏమి, ఏతాం ప్ర వేళ్య ల = 

ఈమెను మహాదేవం ఇవ = పెద్ద దేవుని (వ్విగనవాముం బోలె _ లోపల (పవేళ 

పెట్టి ఈయింట _ ద్వార వోభా = ద్వారము, దాని యలంకారము _ అఆదంతేయు, 

నిమి౯ళతా కిం = నిమి౯౦పంబడినదా _ కటీ తయారు చేయంబడినదా * ఈమెను 

ఈమెపొట్టనుం జా-చీన అవి ద్వారమున పట్టునట్లు లే జే, 

ల 

వాతాళ _ నిభా౯గ్యుా, మౌయమ్మను ఇట్లు ఎగతాళి చేయకు, ఈమె 

చాతుథికాకము అను రోగముచే బాధపడుచున్నది _ వాతుథి౯కము అని 

ఒక విధ మెన జ్వరము _ ఆది (పతి నాలుగుదినములకు ఒకతూటి శాయును _ 

జ్వరముల _ విధములు _ దినము మౌచి౯ా దినము వచ్చునది, రెండు దినాలవ ఒక 

దినము కాయునది _ మూండుదినాలకు _ నాలుగుదినాలకు _ అని కలవు, 

భగవకా చాతుథికక ... = స్వామి చాతుథికాకయ్యా, ఏతేన ఉప 

శాక ...-ఈ యుపకారముతో _ ఇంత పొట్టపెట్టుట మొదలై నదానితో _ 

(వావ్మాణుని నన్నుం గూడ చూడుమా, ఆనుగహింపుమా, 
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వేటీ__బాతాథ, మరివ్యసి. ([హదాన మరిన్ససి ]. 

విదూ.__( నవరిహోనమ్ ) దాస్యాఃపుత్సి), వర మోదృశః 

కఈూనవీ నజఠరో మృత ఏవ [ దాసీఏ ధీవ వరం ఈదిసో భూణవీణ 

జఠరో ముదో చ్దేవ, ] 
టె 

క్లో నీధుసనురానవమ త్తా 

ఏతావదవస్థాం గతా పీ మాతా 

యది (మియే 2౬.[త మాతా 

భవతి శృగాలనహానవర్యా ప్తికా, 3౦ 

[ సీధుసురాసవమ త్రిఆ వఆవళత్లం గదాహి అత్రిఆ 
శి ఎలా 

జల మర్న పత అత్రిఆ భోది సిఆలనహాసన్సవజ్ఞ్జ తిల, ] 
ద. 

అతా... 

వాతాశ, మరిష్యసి _ నిభాళ౯ాగ్యుడ్వా చత్తువు _ ఆజ్యురాన, దాస్యాః 

ఫుతి తక లంజెకూతురా, ఈద్భళః ౪ ఈశ వాపు ( = తబ్బు), బలుపు అక 

ఎత్తును వెశాల్యమును గల పొట్ల కలిగినవాండు, మృత ఏవ వరం = చచ్చిన నే 
అటి ఇ. లు 

మేలు, 

శో, ౨౦. సీధు నుర ఆసవ మకా _ చెజప పండినమ్లైన దాని రసాన 
cn దు 

వచ్చునది సీధువు, లేంతచై న, ఆసవము _ వరిదంటు బెల్లము పిండి _ మొదలె నవాన 

తయారగునది సుర _ ఇవి మద్య భేదములు _ వీనితో కె పెక్కి, ఏతావద్ ... = 

ఇంతటి యవస్థక వచ్చినదిగదా, అత్తా _ ఆమ్మ, మాతా = ఆమ్మ, యది అత 

(మియలే = ఇక్క_డచచ్చు నేని, శ గాల “44 కాభవలి = నక్కలు వేయింటికి = 

జేయి నక్కు_అకు (తృ పీకి) చాలినట్రిది అగును, 

అన్ని విధాల మద్య్యములు _తాలగి అమ్మ ఇట్లు ఇంతగా బలినీనచే _ అమ్ము 

యిక్కడ చచ్చెనా _ ఈక శేపరము చేయినక్క_అ యాహారమునక చాల 

బోలును, 
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భవళి, కిం యుష్మాకం యానప్తాతాణి వహి! [ భోది, కిం 

తుమ్మాణం జాణవ త్తా వహి? | 

చేటే__ఆర్య, నహి నహీ, [అజ్ఞ ఇణహీ ణహీ ]ః 

ఏదూ...కిం వ్యాత వృచ్చ్య లి. యుష్మాకం ఖలు (శుమ 

నిర్శలజ లే మదనసనముచే సృననితమృజఘనా న్యేవ యానపా|తాణి 

మనోహారాణి, ఏవం వన న్నసేనాయా బహువృత్తాన్న మష్ట|వకోషం 

భవనం (పవ్య యత్సత్యం జానామి, ఏక స్థ మివ (తివిష్టవం దృష్టము. 

(వశంసితుం నాసి మే వాగ్యభవః, కిం తావ దణి కాగ్బుహమ్, 

అథ వా కు బిర భవనవరిచ్చేద ఇతి, కుత్ర యుప్ఫూక మార్యా, 

[కిం వా ఏత పుచీఅది. తుమాణం కు చేమ్మణిమ్మలజ లే 
థ్ హా ఖు స 

మఅణనము టై త్టణణేఅమ్బజహాణా చైవ జాణవతా మణహరణా. 

గ త వీణా గం , ద్ ఏవం వనస్తసేణాఏ బహువు త్త న్నం అట్టపఓట్రం భవణం పెష్టిల జం 

నచ్చం జాణామి, వకతం విఅ తివిటఅం దిటమ్, వనంసిదుం ణి 
@ 6 ర యు 

చే వాఆవిహవో, కిం దావ గణిఆఘరో అహావా కుబేర భవణ 
అలో 9 ఒడ వరిచ్చేదో తొ కహిం తుహ్మాణం అజ్ఞల ] 

భవతి కిం యుష్మాకం యానపా తాణి వహ న్ది _ ఏమి మిక ఓడలు 

(వ్యాపారమునకు (పయాణము శేయు నా * ఓడ వ్యాపారమునం గాక ఇంత సంపద 

కలుగసనా! _ అని ఆడుగుచున్నా (డు, 

ఆర్య సమా 4. ఆయ్యా, చేదు లేదు, 

కిం వా ఈత పృచ్ళ్య తే _ ఈవిషయమున ఆడుగవలయునా? యుష్మాకం 

ఖలు .,.. = మోకు (పేమయను నిమకాల _ ఈప్పన కాని జలము గల మదన _ 

శాము6(6డను _ సము దమందు, సన ... = పాలిండు పిలు మొలలునే ఖీ దలు? 
0 య యి 

వీవం వస నసేనాయా ... = ఇటు వసంతే సేనం గూచి౯న చాలవృత్వాం 
గ్ నాతో యి టీ 

తము, ఎనిమిది లోగళ్గ్ భవనము౦ జూచి నిజము చెప్పుచున్నాను, నావ ఏమి తో6చిన 

దనంగా ఒక్కటం జేరిన ముల్లోకములం జూచితి నని, దానిం బొగడుటక నాక్ 
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చేటే__ఆర్య, ఏపా వృతవాటికాయాం తిష్టతి, త త్స)విశ 

త్వార్యః, [అజ్ఞ పీసా రుక్ట వాడిఆవ చిట్టది. తా వవినదు అజ్ఞో J 

విదా. ( (వవిశ్య దృష్ట్యా చ) ఆశ్చర్యం భోః, అహో 

వృత వాటికాయాః నీక తా, అచ్చరీతికుసుమ వస్తారా రోపితానేక 
పాదపాః, నిర న్నరపాదవతల నిర్మితా యువలిజఘన (ప్రమాణా 
వట్టదోలా, సువర్షయూధికా శేఫాలికా మాలతీ మల్లి కానవమల్లికా 
కురబకాతిము కక (వభ్యతి కుసుమః సయం వత్నితె ర్యత్సత్యం 

లఘూక రోత్రీవ నన్ద్ననవనస్య స శీక తామ్, (అన్యతో ఒవలోక్య) 

ర్తిత వ ఉదయత సూర్యసమ్మవ భై: కమలరకోత్స'లె ః సంధ్యాయ తే 

వవ దిర్హి కా, అవీ చ 

[హీ హీ, భో వసా రుక్ర వాడిఆఏ నస్పిరీఅడా, అచ్చరీది 

కుసుమ వక్థారా రోవిదాఅణేఅ పాదవా, ణిర_నృర పాగవతలణిమ్మిదా 
జువదిజహాణవృమాణా పట్టవోలా, సువళ్ణాజూధిఆ సేహాలిఆ మూల ఈ 

మల్లిఆ ణోమాలిఆ కురబఆ అది మోత్తృఅవృహుది కును మేహిం నఠఅం 

రావా లయాగాడాగాగాతా: 

మౌొటఅసంపద _ శక్తి _ చాలదు. ఇదేమి బోగముసానియిల్లా _ లేక కుబేరుని 

బంగాళా పెద్ద తునకయా! ఎక్కడ మోయక్క_? ఇదిగో ఈతో6ంటలో 
ఉన్నది. తత్ 4 = కావున అయ్య (ప వేశించునుగాక, అహో _ ఆశ్చర్యము _ 

వృకుచాటిళా ... = ఏమి తోంటరామణీయకము ! రోపితాచేకపాదపాః = 
చెంపయబడిన నానానిథ వృక్షములు, అచ్చ రీతి కుసువు (పస్తారాః = ఎక్కువ 
తక్కువలు లేక ఎగుడు దిగుడులు లేక ఒక్క తెజంగైన పూల సమృద్ధులు గలిగి 

యున్నవి _ నిర్వన్దర పాదప తల నిమి౯ాతాః = సందు లేక చెట్ల (కింద నిమికాంపC 

బడియున్న వి, ఆ చెట్ల కే (వేలు నట్లు అనుట, యువతి ... జవ్వనుల “వశలకొలతకు 

సరివోవునట్రివి పట్టు, తాళ్లు వేలగట్రిన (పట్టు) ఉయ్యలఅలు, సువణకా ,.. = చంపక 

ములు, అడవిమ లైలు, వావిలులు, జాజులు, ము ల్రైలు, విరజాజులు గోరటలు బండిగురు 

వెందలు మొదలగు పూల చేత నందనవనరామణీయకమును చులకన చేయుచుంబో లె 
నున్నది, మజీయు, 

MR 36 
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ణివడి చేప. జం నచ్చం లహుక చేది విఆ ణన్లణవణస్ప సస్పిరీఅదమ్, 

బ్రో అ ఉవఅన్నసూరనమవ్చ శే దాహి౦ం కమలరతి తోవ వ్ప లేహీ 0 నందూ 

అది విఅ దీిహిఆ, అవి అ, ] 

శ్లో, వషో ఒశోకవృమో నవనిర్ణమకుసువు వల్లవో భాతి 
సుభట ఇవ సనమరమ ధ్యే ఘనలోహితవజ్క- చర్చి! ః, 3౧ 

[వసో అసోఅవుచ్చో ణవణిగ్గమ కుసుమవల్లవో భాది 

సుభడో వ్వ నమర మళ్లే ఘణలోహిదవజ్క_ చచ్చికో్కో- ], 

భవతు, త త్కుత యుష్మూక మార్యా, [భోదు, తా కహిం 

తుమ్హూణం అజ్జ్ఞఆ, _ 

చేటీ__ఆర్య, అవనమయ దృష్టీ.మ్. వ శ్యార్యామ్, [అజ్ఞ 

ఓీణకా మేహి దిటిమ్. పేక అబజఅమ్ ] 
(a) ఖు గ్రా 

విదూ....( దృష్ట్వా ఉవనృత్య) న్యస్ని భవ్నత్యె. (సోకి 
భోదీవ ). 

శ్లో. 3౧. ఏషః అశళోకవృషః = ఈ అశోకవృతుము, నవనిగజామ +. = 
[కొ తగా మొల తెంచిన పూలును చివుళును గలదె _ అన్నియు ఎబిని వే _ సమర 

జాంటీ య ర A ఉల్ 

మధ్యే = యుద్ధము నడుమనున్న _దట్టంపు రక్తచందనపు బురద పూంళత గలిగి 
మేలి _ వెంన గాయడైన సిపాయివలి భాతి = (పశాశించుచున్నది, 

పూతయు చివురును _ చెట్లు నిండి యున్నటివి _ రెండును యెబు పే ఐనం 
వో 

దున అవి నిరంతరముగా నున్న యాయళోకము యుదమునడును నున్న ఎట్లిని 
ధి 

చిక్కని మెపూంత తోడి మేలి ఛభటుండో యన ఉన్నది, 

ఆవనమయ దృష్టిం = చూపును వంచు _ [కిందికి చూడు _ చూడు అక్కను, 
ద్భస్హ్వా ఉప పస్ఫత్య _ చూచి సమీపించి _ స్వస్తి నీ భవత్యే _ అమ్మా, నీక స్వస్తి 
వసంత సేన, సానియగుట చే సంస్క్హ్భృతేమును ఎటు:గును, తన గొప్ప తేలియుటకై 
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వసన్మ__( నంన్కృతే మాిత్య ) అయ మైత్రేయ! 

(ఉళ్గాయ) స్వాగతమ్, ఇద మాననమ్, అ (తోవవిశ్య తామ్, 

విదూ.___ఉవవిశతు భవతీ, (ఉవవినదు భోది), 

[ ఉభా వువవిశతః ] 
వన న్న___అపి కుశలం సార్భవాహాపు తృ)స్య 

విదూ.___భవతి, కులమ్. (భోది, కుశలమ్), 

వన న్త_..ఆర్య మై లేయ, అ పీచాసీమ్ 

Ce! గుణ|వవాలం వినయ వ శాొఖం 

వశ మృమూలం మహాసీయ పుష్పము 

తం సాధువృక్షుం స్వగ్నుణైె 8 ఫలాఢ్యం 

సుహ్మృద్విహాడ్డ"ః సుఖ మా్యశ్రయన్ని శ 3౨ 
ద... కా జాలర్ల. 

ణా న. అజం న అాయులా 

వీనితో సం స్కృతేము మాటలాడు చున్నది, అయీ ... = ఓహో మె. లేయయ్య _ 

డఊోర్థాయ _ లేచి నిలబడి _ మర్యాదక _ ఇతనికి సొంతము గాను చారుద త్తుని 

మానినీయగుటకును, ఇదం ఆసనమ్ = ఇదిగో ఆసనము _ ఇందు కూచుకాండుము _ 

అమ్మా నీవును కూచుకాండుము _ ఉభయులును కూచు౯ందురు, ఆపి కుశలం _ 

= (పళశ్నాందొడంగును _ కోళలమొ _ వతకాక ఫుతునికి = ఇంచుమించుగా “ఆర్య 

ప్లుతునికి అనుటంబోనిదే ఇది, _ నాజూకైన నిదేకాళము, పేరు [గహింపదు, 

వో, వెల, గుణ పవాళం = (బు దార్యాడది మేలి గుణము లే చివుళ్లు గా. 

గలది, వినయ, ప శాఖుం = ఆడకునవయే కొమ్ములు గా. గలదె, విశమృ మూ అం క 

నమ్మక "మే వేరుగా. గలది, మవానీయ(తాపుప్పుం = ఇగారసావాాతయే._కిగీలా యే _ 

వూతశా గలదియు ఐన, తేం సాధువృక౦ = ఆగొప్ప _ మంచి _ వాండు _ వేటి 

వతేకాకు(డు అను చెట్టును, స్యగుకైః = తన యుపకారముల చేత నే, ఫలాఢ్యం = 

(ఆవియే) పంటగా, కాప్ప్రగా గలదానిని, నువృద్వివాజ్డాః = మిత్రులను పతులు; 

సుఖం సులువు గా ప్రీతితో, ఆళయ న్ఫి= ఆశయింతు రాక 

మంచివా౭డైన _ వతళావ(డైన అత డే చెట్టు _ నమ్మక మే _ నమ్ము6ందగు 

టయే _ వేరు _ ఇందియని[గవాను _ అడ(సవ కొమ్మలు _ గుణాలే చివుళ్లు గొప్ప 
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విదూ...(న్వగతమ్) సు ష్టూవ 
( (వకాళమ్ ) అధ కిమ్, ( సుట్టు ఉవల 

ఇం ]. 

వనన్త_.__.అయే, కి మాగమనవ యోజనమ్ 1 

విదూ.__శృణోతు భవతీ, త్మృతభవాం శ్చారుదత్తః లీన్ల 
ఒఒజ్షులిం కృత్యా భవతీం వీజ్ఞావయకతే, [| సుణాదు భోది, తత్తృభవం 

చారుదతోో సీచే అక్షులిం క దుఅ భోదిం విణ్ణ వేది ] 

వనన్త్న___( అక్షులిం బద్ధ్వా) క్రి మాజ్ఞాపయతి, 

వీదూ__మయా త త్పువర్షభాణ్ణం విశ మా దాతీ య మితి 
కృత్యా ద్యూతే హోరితమ్, స చ సభికో రాజవార్తాహారీ న జ్ఞాయ తె 

rr న. లు. వగా లలా డాంాలా 

తనమే పూత _ ఉపకారచమే పంట _ అన్నియు అకయాహక౯ాతం చెలుప్రును _ 
కావున మి(తపతులు నులువుగా అకయించుచున్నా రా % (న్నవా జ్ర నుస్టు ఉప 

లక్నీతం _ చక్క_€గా కనిపటినది, వణికాంచినది ఈకొం ము బోగముది! అథకిం = 
అవును, ఆశే. అమే కిం ఆగమన! ప్రయోజనక్ _ ఓయి, ఆయ్యా, ఏమి వచ్చిన 

పని? త తభబాకా _ పూజ్యు.డైనవాండుు క్లీషేళా ఆజ్ఞలిం బధ్వా = తలపై 
కేల్మోడ్చి _ (బావ్మాణుండు నాయపండు, బోగముదానికి నాయిక ఇట్లు నమస్క 
రించుట ఉచితమా ౪ “ చాణోచ్చిష్టం జగత్సవళాం” _ జగ త్తంతే యు చోాణకవి 

యెంగిలియ్ _ అనంగా అతండు చెప్పనిది లేదు _ మటీ యతనికి సాటి పండితుండును 
కవియు లేడు, ఆతడు శాదంబరీ చం డాపీడులు ఒండొరులక అంజలి జేయుటం 

జెప్పి నాయడు, సీత పాదములప_(మాటిమాటికిని కడసారిగాను_రాముండు మొక్కు. 
టను_భవభూతీ చెప్పినాడు, కాళిదాసు దుష్యంతుడు శకంతల పాదముల [వాలు 

టయు చెప్పినాడు, కావున కూడినచే అట్టి యుపచారము, చూ, 1కడ వేటను, విస 

మ్ళొళ్ =నమ్ముకమువలన_ఓ డను గదా అనియు, ఓడినను దానిని మరల సీసి ఈలేనా 
అనియు నమ్మకమువలన, ఆస్మీయం ఇతీ కృత్వా = తనదే అని యెంచి, జూదాన 
పోంగొట్టుకొనం _ ఓడం బడినది, స చ సభికః_ ఆయాటలో మేస్త్రి, రాజ 
వాతాకావోరీ _ సరళారు దూత _ వాతేకాలు సందేశాలు సమాచారాలు _ కొని 

పోవుచాడు _ ఒక చోట నిలుకడగా నుండువాడు కాండు, అతని పోబడి 
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కుత గత బతి, [ మవ తం సువ జ్లభణ్ణ అం విన్సమ్మూదో అ తృణ కేర 

శేత్తి కదుఅ జూదే హారిదమ్. సో అ నహిపీ రాఅవత్ధహారీ ణ జాణే 
అది కహింగదో త్రి కే 

వేట్ చే ఆరో నంవృ త్తః, ఆశే, దిష్ట్యా, వర్గ స ఆ § ద్యూతకరః నంవృ త్రై 

[ అజ్జఏ దిట్టఆ వడ్డసి, అజ్షో జూదిఅరో నంవుతో ] 

వన న్న____( న్వగతమ్ ) కథమ్, చా శేణావహృత మపి శర 
రతయా ద్యూతే హోరిత మితి భణతి, అత వవ కామ్య తే [కథమ్ 
చోశళేణ అవహిదం పి సోళ్తీరదావ జూచే హారిదం త్తి భణాది, అదో 
'శ్లేవ కొమోఅది, 

విదూ.___త తృన్యకారణా ద్భృళ్షోతు భవ తీమాం రత్నా 

వలీమ్, [తా తేస్స కోర ణాదో "గేళ్ళుదు భోదీ ఇమం రఅణావలిమ్ 

వన న్న-___.( ఆత్ళగతమ్ ) కిం దర్శయామి తావ దలంకారమ్, 

(కిం దంశేమి తం అలుకారఅమ్ ] (విచిన్హ్య) అథవా న తావత్, 
[ అధవా రొ దావ క్ 

(తెలియలేదు) కావున ఆనువణకా భాండము నే (బంగారునగ నె _) తీసీ ఇయ్యను 

వీలు శా లేదు, అన్యే, దిప్ర్యా వధ౯ా సే_ అక్కా, ఏమమ్మా నీయద్భప్తము, బళి ! _ 

అనుట 4, = అయ్య జాదగా.6 దెనాండు! 

కథమ్ = ఎట్లూ ! జారేణ ... = దొంగే దొంగిలయబడినదానినె నను, 

పరువుచేత జూదాన ఓడంబడినదని చెప్పుచున్నాడు _ అత ఏవ = అంతే పరువు; 

ప్రతిష్ట, చితోన్నతి కలచాండ వయినందున నే నీను నిన్ను శామింతును _ నీకె 
మేలుపడుదును _ తేత్ = కావున్క త స్య కారణాత్ = దానికోనము . ఆమ్మ దీనిని 

ఆంగీకరించును గాక, ఆత్మగతమ్ = తనలో అనుకొను చున్నది _ చూఫుదునా 

(ఇతనిక్సి ఆయలంకారమును _ శవిజాలననివలన మదనిక కోసము తేన చేతికి వచ్చి 

యున్న దానిని, విచిన్వ _ ఆలోచించి _ ఆది యితనికి చూపంగూడదు _ అది 

నాక సాంతము ఆతనిం జాచుటక కారణము కాంగఅదులే _ అని, *“ఆథవా 
నతావత్ ’ _ అనుటయు స్వగతమునం జేరనదే, తటాలున జవాబు చెప్పక కొంచెము 
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విదూ.___కిం తావ న్న గృప్షాతి భవ తీమాం ర త్నావలీమ్, 

[కిం దావ ణ గేణ్ణది భోదీ ఎదం రఅణావలిమ్ 7, 

వనన్త=_( విహన్య నఖముఖం పశ్యన్నీ) మై కేయ, కథం న 

గ్రహీప్యామి రత్నావలీమ్? (మిత్తేఅ, కధం ణ గేణ్ణిస్సం రఅణా 

వలిమ్ ). (ఇతి గృహీతా పాన్నేం సావయతి, సృగతమ్) కథం 

[ కధం హీణకుసుమూదో వి నహఆర పాదవాదో మఅరన్షబిస్షఓ ణివ 

డని] (|వకాశమ్) ఆర్య, విజ్ఞావయ తం ద్యూతక రం మమ 

వచనే నార్యచారుదత్తమ్ - “అహా మపి (వదోవ ఆర్యం (పేతీతు 
మాగచ్చామి, ” - ఇతి, (అజ్ఞ, ఏల్లు వేహి తం జూదిఅరం మమ 

వఅకోణ అజ్జదారుదత్తమ్ - “అహం పి వదోసే అజ్ఞం పెళ్టిదుం 
అఅచ్బామి - లీ 

విదా__( న్వగతమ్ ) కి మన్య తత్ర గత్వా (గహీవ్యతి 1 
[కిం అలం తహిం గదుఅ గణ్లిన్సది ] ((వకాశమ్ ) భవతి, భణామి 

ఆనుమౌనించు చున్నట్లు ఆలస్యము చేసినందున _ ఈత లపోతలతో, కిం 

తావత్ ,.. = ఏమి అమ్మ దీనిం దీసీకొనదా* వివాస్య _ "పెద్దగా నవ్వి, _ చారు 

దత్తుని = యీపని మౌటలు అన్నియు, ఆబదమున్కు నిజమును దాంచుటకును _ 

పరువునకున్కు పడుపాటును ఆని _ తన మనసునకు తెలియును -గావునను, ఈ హారము 

తనకు మరల నొక మాలు చారుదత్తుం జూడం౭యబోవ నవకాశము కలిగించును గావు 

నను, ఇంచుక పీళనమును గభకామున ఉన్న పెద్దనవ్వు - ఇది, చెలి మొగము 

చూచుచు _ మె. లేయ, ఎట్లు! తీసికొన కందునాశి అని చేతం గొని తన 

(పక్కున ఉఊంచుకొన్నది _ తనలో అనుకొనుచున్నది, ఎట్లూ! పూలు లేనిదాని 

నుండియు, తీయమౌామిడినుండి పూందే నెబొట్లు రాలు చున్నవి! [పకాశమ్ _ 

"మె తేయునితో - అయ్యా, నామాట గా ఆజాాదరికి చారుద త్రయ్య కు విన్న పించు, 

"నేనును, మునుమాప్పున ఆయ్య ను చూడను వచ్చుచున్నాను _ అని. స్వగతమ్ _ 

వాడు అనుకొనుచున్నాండు _ ఏమి ఇంకను దేనినె నను _ దానికి ఇది చాలదు 

అని _ అడిగి కైకొనంగలదా* భవతి, భణామి = అమ్మా (ఆశ్టే చెప్పెదను _ అని 
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( న్యగతమ్ ) “నివర్శతా మస్నా ద్దణికా వసజ్షాత్ * ఇతి, [ణిఅత్త 
అదు ఇవమూాదో గణిఆవసనక్షాదో త్తి ]. (ఏతి నిష్కా- / న్మః, 

వన న___చేటి, గృహా _తేత మలంకారమ్, వారుదత్తమ్ 

అభిర నుం గచ్చామః, [హాక్టో, గణ ఏవం అలంకారఅమ్, చారు 

దత్తం అహిరమిదుం గచ్చమ్హ _. 

వేటి.__అ శ్యే వశ్య పశ్య, ఉన్నమ త్యకాలదు్షినమ్, ( అజ్ఞఏ 

 ఆణ్ణమది అకాల దుద్దిణమ్ ] 

భవతు నిశా వర్గ మవిరతం వతతు 

గణయామి (నెవ నర్యం 

దయితాభిముఖేన హృదయేన, ఏ3 

చేట్సి హారం గృహీత్వా శీఘ్ర మాగచ్చ, [హరక్టో, హారం 
గేణ్ణి ఆ లహుం ఆఅచ్చ |. 

మనసున తాను చెప్పంబోవుమాటలు ఇవి “చెప్పెదను” క వేలు కమ౯కాం జెప్పు 

చున్నా డు _ “మానుకొనవయ్యా మరల్బుకోవయ్యా నుననును _ ఈ బోగ ము పసం 

గము_ (పస్తావము = నుండి _ అని, ఆని వదడలీపోయినా.(డు, అభిర నున్ = 

సంతోష, పెట్టుటన _ ఆకండు నగయిచ్చి సందేశము పంపినాండు _ నేను బదులు 

ఆయనకడశకే పోయి మంచిమాట వెప్పవలదా _ వ్యవహారం పు నాకౌొమునకు _ 

ఊన్న మతి _ చుకొ నుచున్నది _ అకాలదుది౯ానం _ ఆశాలవర్ష ము, ముయిళ్ళు కమ్ముట, 

శో 33, ఉదయన్సు ... = లేచును గాక (మ్రబ్బులుు అగును గాక 

రాతి, పడునుగాక చాన తెంపులేక, అన్నింటిని _ దేనినింగూడ _ లెక్కి ౦పను _ 

కాంతుమోందికి మల్లిన చిత్తముతో, 

నావ మనసున అఆకోరిక్క ఆయనం గలసికొనవలెనని పొడమినది _ ఇంక 
మౌనను, నిలువను, ఓనీ హోరముం గొని త్వరగా రావే, 
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[ 9లి నిష్కా)న్హాః న శ్వే ] 

మదనికా శర్విలకో నామ 

చతుర్థో ౬ జ 8 

తౌను దొంగిలించిన ననతో శర్విలకుండును, ఆయిల్ల డతీర్వు కెన రత్నావళితో 

మె కేయు(డును ఆయుదయమున చే వసంత సేనయింటికి బయలుదేరినారు కదా, 

వసంత సేన తా చారుదతుం జూచి ఇరువది దినాలు కావచ్చినది. విరాళి 
తాలి 

వినోదముగా చారుదత్తుని ఫలకాన చిత్రించి చూచుచు వినోదించుకొనుచున్నది, 

ఇంతలో సంస్థానవండు పదివేల మొవారీలనగతో కూడ బండి పంపినాండు, 

పో వే అన్న యమ్మ సం దేశముం దెచ్చిన చేటిని, ఇంక నిటి సంచేశములు పంపీన 

తాను (పాణ త్యాగము చేయుదునని అమ్మ క (పతిసండేశించి పంపి చేసినది, 

అంతట వసంతే సేన ఆచి త్రఫలకమును తేన పడుకటింట పెట్టి, (జేసంగి కదా 

అని) విసనకజ్లశు త్వర గా తెమ్మన్నది మదనికను, ఆ పెను అౌే చానిం గొని మరలు 

దారిలో శర్విలక డు కలనీకొ న్నా (డు, తాను ఎంతయో సావాసమునకు ఓర్చి దాని 

నిష్క_ యమునకు చాలగల నగను దొంగిలించి తేచ్చితి నని చూపును, వీరి మాటలను 

వసంతే సేన అందు తన పేరు వచ్చినందున పొంచి వినుచున్నది, ఆన? చారుదత్తునింట 

వసంత సేన యుంచినచే, వసంతి సేనజే, దానితో చెట్టు నిష్కు_ఇయము అని ఇంక 

ఆచేరము వెడినదని మదని కా శర్విలకలు తఅంతురు, మతి నగను ఏమి సేయుట 

యని ఆలోచించి మదనిక సలహాతో, చారుద తుమానినిగా శర్విలకుండు దానిని 

వసంత సేనకు ఇచ్చి పోందగునని యనుకొని, అస్తు శర్విల కండు దానిని వసంత సేనకు 

ఇచ్చి పోయదొడంగి నాడు, ఈసంవిధానము నంతయు చూచుచు వినుచు నుండిన 

వసంతసేన వానిం (బతి'సం చేశముం గొనిపోమ్మని బిలిచి, 'చారుదతేయ్యే ఇది 

నాకు తెచ్చియిచ్చినవానికి మదనికను ఇమ్ము న్నాం డని యన్నది. అంతట శర్విల 

కండు తన గుట్రంతే యు 'తెలినీపోయినదని ఎకరారుపడి చారుద త్తు గుణములం 

దలంచి వూజించి వసంత సేనను మహూోపకారిణినిగా నెంచి, మదనికం బుచ్చు 

కొని తన జనముకడకం దరల్కి ఇంతలో తన (పాణమ్మితీము నోపాఅ చాలుండు 

ఆర్యవండు రాజుచే పటి బంధింపంబడినాండని విని మదనికను దారిలో 

శేఖిఅఫావయింటికిం బంపి తాను వానిని విడిపించు జతేనములు సేయం బోయి 

నాడు, ఇంతలో మె[తేయుండు వచ్చి, తనవప వసంత చేటి ఆబంగళానం 
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తీయు ఎంతయో గౌరవముగా చూపలూ చూచి, ఆసంపడదక ఆబ్బురపడి వసంత 

సేనం గలసికోని చారుద త్త సం దేశమును _ బంగారునగను తౌను జూదాన ఓడీతి 

ననియు, ఆజూదరి మరల దొరక లేదనియు దానికి బదులు ఆరత్నాలహారముం బంపీ 

తిసనియు_అను దానిం జెప్పెను, నసంత సేన_చౌర్యమును జాదపుటోటమిగా చెప్పి, 

రత్నాలహోరము పంపిన యాశౌండీర్యమునథ “ఆత ఏవ కామ్య తే” అని తేన యను 
రాగము కలుజాలు తెగ ఆదాయంగా తౌను ఆ పదోషమునీ ఆయనం జూడ వత్తు 

నని (పతిసం దేశము పంపి జేసి అందులప కడంగినది, 

అని _ అందటును నిష్కు_ఇ మింతురు 

మదనికా శర్విలకము ఆను 

(మదనికా (పదానము) 

నాలవ యంకము 

ముగినీనది 

MR — 37 
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రీ 

(తతః (వవిశ త్యాసనస్థః సోత్క_ణ శ్వారుదత్తః ) 

జ రా ళా శ చారుదత్త ( ర మవలోక్య ) ఉన్నమ త్వ'కాలదుర్ది నమ్ 

య చేతత్ 

నో, ఆలోకితం గృ హాశ్ఖజ్జి ఫి రుత్క- లావు 

ర్హంనై ర్వియాసుభి ర పాక్ళత మున్నన్నస్కై-ః 

ఆశకాలికం నవది దుర్దిన మ న్నరీత 

ముత్క-జితన్య హృదయం చ నమం రుణద్ధి. ౧ 

తతః (పవిశతి +. = అంతట ఆసనమునం గరార్చుండి ఉఊత్క_ంఠికుండు _ 

వ సంత సేన వియోగముచే _ ఆసంయోగము ఎట్లు కలుగునా అను కోరిక గ ల వా6ండు 

(పవేశించుచున్నా (డు చారుడ త్తుండు _ ఊర సం అవలోక్య ల ఉఊధ్వ౯౦ వూ 

పెకి _ మింటివంక _ చూచి _ అశాలదుదికానమ్ = అసమయమున, వషకా 

కానప్పుడు, మేఘాలు కమ్మిన _ వాన _ దినము ెకొను చున్నదే _ అనును. వాన 

వంయిలుదశజానము ఊదీపకము, 

నో ౧, నహ శిఖణిఖిః = (ఇంటి) పెంపుడు "నెమిళ్ళ చేత, ఉల్క 

లా_పెః = ఎగ విప్పిన పురులు గలవాని చేత, సంతోషముతో అట్లు పురులు పప్పు 

కొని _ అనుట _ ఆలోకితం = చూడయుడినదియు, (భావే క) వాంసెః = అం-చల చేత, 

యియాసుఖిః _ (మానస సరన్సుక్స పొంగోరినవియు, ఉన్మనస్కై 8 = ఉత్కంఠతో 
కూడినమన స్ఫు గలవియు, వఐనవాని చేత, అపాక్ళతం = నిరనసీింపంబడినదియు, 

ఆగచుు ఆకాలికం = శాలముకాని కాలాన కలిగినదియునగు, దుది౯నమ్ = 

ఈ|మబ్బుకమ్మిన  (వానృదినము, సపది = ఇప్పుడే అ న్తరీషీం = ఆకసమును, 

ఉత్క_ణిక స్య హృదయం చ = వియోగమున, సంయోగము ఎట్టగునా అని కోరిక 

గలవాని హృదయమును _ నాహృదయమును అనిభా, రెంటిని సమం = ఒకు. 

మ్మడి, రుణద్ధి = అవరించుచున్నది _ అడ్డ గించుచున్నది, 
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అపి చ, 

న్లో, మేఘో జలార్ల / మహి పోదర భృ జ్ఞసీళో 

విద్యుత) భార చిత ఏత వటో తృరీయః 

ఆభాతి నంహాత బలాక గృహీతీ క జ్ఞః 

ఖం “శీశనవో 2ఒవర స్త వాక్రమితుం (వవృత్త్యః, 2 

అవి చ, 

న్లో, కశవగ్యాత శ్యామః కుటిల బలా కావ లర చిత శ జ్ఞః 

విద్యుద్దుణకౌ శేయ శ్న్మకధర ఇ వోన్నతో మేఘః, 3 

తేటాలున ఉన్నటుండి (ముబ్బులుక మ్మినవి _ అంతట సంతో పూన చెమిళ్ళు 
ల 

పురులు విష్పుకొన్నవి, మింట చూపు నిలిపినవి _ అడనుం దొడంగినవి అనుట, 

అంచలకు ఇక్కడ ఇంక నుండంగూడ దని మనసు కలతే చెందినది, మౌనసమునకం 

బోవ నాస కలిగినది, అవి మింటిని ఎకొటినవి _ తటాలున ఈ మేఘాడంబరము 
వ్ 

విగహుఖ మనస్సును అడగించినది _ వారికి ఏమియుల్ో (పకండం చేసినది, మింటిని 
(Tr) 

కమ్మినది, తేన యవస్థ సే నూచించుచున్నా (డు. 

వో. ౨, జలాదక౯ా =. నీలః= నీటి తడితో నున్నవి కావున మటియు 

నలు పెక్కి_న _ఎనుముకడుప్రువ లెను తు మ్మెదలవ లెను నల్లనె, విద్యుత్ we, = 

మెజస్రుకాంతిచే అముపళా (బడిన పీ తాంబరో త్ర రీయము గలదె, సంవాత ,.. = 

మొ త్తములెన రొంగలపేే శంఖముం గలది యె మేఘః = (మబ్బు, అపరః కేశవః 

ఇవ = మటియొక కేళవుండో యన, ఖం = మింటిని ఆ(కమితుం (పవృ త్రెః = 
కమ్మ? దివిరినది, 

(తివికమమున (రెండవ వికమమున =) మలిదాంటున, పాదమున మింటిం 

గ మ్మెను కదా, శేశవుండు _ ఒండు కొలమునను ఇపుడు తాను కమ్మ విజృంభించిన 

నలని డదేవామువా(డు, పీతాంబరో తృ రీయు(డు, చేత బలాళా ధవళ (పాంచజన్య 

శంఖము గలవా(డో! అట్లు క మ్మం బడివట్లున్న ది, మిన్ను ._ నీటి మబ్బు చేత, 

మెజపు(దీ౫ తోడి దానిచేత, వెంటబలాకల గుంపు చేరువంగలదాని చేత, 

శో, ౩. శేళవగాత ... = కేళవుని ఒడలివలె నల్ల నె, కుటిల .., = 

వంకర (వంపు తిరిగిన కొంగల గుంపుచే ఏర్పజుపంబడిన శంఖము గల టె; 

మెటు ఫు (దీ యను పచ్చపట్టు (ఊ తే రీయము గలదె, మేఘః = మేఘము 

చక్రభర ఇవ = విష్తువువల్కె ఉన్నతః = పెకి లేచినది, 
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శ్లో, ఏతా నివి కృరజత।| దవసంనికా శా 

ధారా జవేన వతితా జలదోద శేభ్యః 

విద్యుత్స )దివశిఖయా క్షణనష్ట దృష్టా 

శ్శిన్నా ఇ వామ్బర వటన్య దశాః పత ని. ర 

క్లో, నంనక్తై రివ చక్రవాకమిథ్యునె రృంసెః |వడినై రివ 
య నై = వా రా వ 

వ్యావి ద్ధ రివ మోానచ క మకర రె స్ రివ (పోచ్చి)తే 

తె సె రాకృతివిన్నరె రనుగతె ర్హుయుః సమభ్యన్నలే ః 

ప్మత చ్భేద్య మి వేహ భాతి గగనం విశ్తేపవి. తె రాాయునె, ౫ 
౧౧ రా 

సన శె ప్పినదాని నే ఇందును అంతే గా మార్పు లేకయే చెప్పినాడు. ఐనను 

ఏకొంతయో మార్పు గలదు, చేవునియా దాటు కవిభావనలో అంతయున్నది 

వో, ఈ, ఏతాః = ఇవినో, నిషి కృ రజతే[ దవ ...= (కరణ కాటిన 

వండినీటిం బోలి జలదోదర ... = మేఘముల కడుప్రులనుండి వడితో పడిన 

(వాను) ధారలు విద్యుత్ (పదీప ౪ = మెటుపు _ ఆను ెద్ద దీ పజ్యూల చేత, క్షణ 

నష్ట్రదృష్టాః = నిముసము అగపడి అంతలో అగపడకపోయినటివి, అమృ్బర 
a) 

కట సం = అక'ససమను వ స్తంముయొక తెగిన కొ"సలో యన పడు చున్న వి. 

ఇవిగో వానధారలు పెల్లుగా పడుచున్నవి, మేఘాల కడుపునుండి మెజఫు పెద్ద 

జ్వాల తళుక్కున వలుతురున (తెల్ల గాాకరంగిన వండిధారలో యన పడుచున్న వి, 

మిన్నను వృస్త్రముయొక్క._ తాల్పయగా (వేలు తెగిన కొసలో యన పడుచున్న ని, 

వో, 2... సంసక్కైః చృక్షవాకమిథునైః ఇవ = ఒండొంటింగూడిన చక 

వాకముల _ ఆలుగండ్ల _ "చంటల చేత నుం బో లెను, (పడీ ౫ నెః వాం-సెః ఇవ = ఎగిరిన 

వాంసల చేత నుం బోశెను, వ్యావిదెః = పొడువయబుడినట్లు తుళ్ళిపడిన చేపల 

య 

గుంఫులచేతను మొసళ్ళచేతనుం బోలెను, (పోచ్చి) తైః ఎ. = మిక్కి_లియు 

ఎత్తుగా సెరింగిన మేడలచేకనుం బోలెను, వాయునా విశ్రేషి.తెః = గాలి చేత, 

జేటులు చేయంబడిన వై, వెదర(గొట్రయిడిన వై, సమభ్యున్న తెః = మిక్కిలియు 

ఎ త్తులోనున్న వై, న తైః అకృతివి స్తరెః = ఈ వెప్పంబడినవియు, [ఇంకను 

ఇళరములు.నెన రూప భేదముల పెంపుతో, అనుగ తెః = కూడుకొన్న వెన మేఘముల 

వేత, ఇవా = ఇక్కడ, గగనం = అక'సము, పత్తు చ్చేద్యం ఇవ = పృత్రభంగము 
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న్లో, ఏత తృద ద త రాష్ట్ట్ర/ వక్ష) నద్భృశం మేఘాన్గ కారం నభో 

హృజో గతి బాతిదర్సిత బలో దుర్యోధిన్ వా శిఖీ 

అవద్య్యూతజతో యుధిష్టైర బ్ర వాధ్యానం గతః కోకిలో 

హాంసాః నంవతి పాణ్ణవా ఇవ వనా దజ్ఞాత చ ర్యాం గతాః, ౬ 

వలె _ అఅంకారారము నానాకారములుగా _ కర్పూర చందన కంకమాదులతో 

మకరికాద్యాకారములతో గీయయిడిన “షృత్రభంగము? అనయిడు దానివలెనున్న ది, 

శగాలిచే వెదరంగగొటంబడి మేఘములు _ మింట చనానాకారములుగా. 

జక్కు_వజతే అవ లెను హాంసలవ లెను చేపలగుంపువ లెను మొ సళ్ళేవ లెను ఎత్తైన మేడల 

వలెను పర్వియున్నవి. దాన మిన్నే పత్త్రభంగమువలెను, నానాకారముల గీత ల 

బొమ్మల పోవువ లె (పకాళించుచున్నది. 

నో, ౬, ఏఠత్ తత్ నభః _ ఇదిగో అఆయాకనము, మేఘా ... రం= 

మేఘముల చీకటితో కూడుకొన్నది, ధృత ... ళం = ధృత రామ్ట్రని మొగమువలె 

(నున్నది. రెండుకన్నులులేమిచే వానికి మొగము ెనుకాజు-చీకటివ లె నే 

యుండును, శిఖీ = నెమిలి, సంతోషముగఅటె, ఎంత యు గర్వముతోడి బలము 

గలదె కూయుచున్నది, దుర్యోధనో వా = దుక్యోధభను (డో యను కోకిల ౨౫ 

కోయిల దారిలోకి _ చాటలో వల'సపోయినది. అక్షద్యూతే జిత? = పాచికల జూాదాన 

గెలుకయబుడిన యుధిప్టిరునిన లె, ఇపుడు వాంనలు, వనాత్ = నీటినుండి (అడవి 

నుండియు అని పాండవ పరము), ఆజ్ఞాతే చర్యాం = ఎలుంగ 6 బడక తిరుగాడు 

టను _ మానసముకిడ నుండుటను, (మత్స రిరాజాస్తానమున్ర పాండవా ఇవ = 

సౌండవులవ ల, గతాః = పొందినవి, ఖ్ 
ఉప మేయములకు _ (ప్రకృతే ములకు, ఉపమానములు విెచేయముబు గా 

అన్వయము, 

ఈ వర్షవృత్తము మహాభారతవృ త్తముగా తోంచుచున్నది. చీకిట్లమిన్ను 
ధృత రాష్ట్రాని "గడి మొగమువ లెను, పొగరుకొని సంతోప.ముతో కూయు నెమిలి 

ధుకోోధనునివ లెను, కోకిల, చారిలోనికి వచ్చినది (కూయుట)యు _ జూచాన 

కీ డ్రి అడవిదారింబట్లిన యుధిష్టియనివ లెను, వాంసలు నిళుమానుకిని అగపడకంద 

మౌనసమునకుం బోయినవి _ పాండవులు ఆడవినుండి అజ్ఞాత హాసమునసం బోయి 

నట్టు, చారుదత్తునికి తన దారి(ద్యమున ఈ పాండవవ్భత్తేము స్మారికే మైనది, 

ఉపమానము గా, 
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(విచిన్న్య) చిరం ఖలు కాలో మై తేయన్య వన న సేనాయాః 

నకాశం గతన్య, నా ద్యాపి ఆగ చృతి, 

((పవిశ్య ] 

నిదూ.__అహో గణికాయా లోభో ఒదశ్నీణతా చ, యతో 

న క ధాపి క తాన్యా, అవేకఛా 'స్నేహానుసారం ఛణీ త్వా కి 

మపి, ఏవ మేవ గృహీతా రత్నావలీ, ఏ తావ త్యా బుధ్యా న 

త యాహం భణితః - ' ఆర్యమై లేయ, విశమ్య తామ్. మల్ల కేన 

పానీయ మపి పతా గమ్యతామ్” ఇతి, త న్నా తావ గ్దాస్యాః 

పు గణీ కాయా ముఖ మపి (దయ్యోామి, ( నని ర్వెదమ్ ) సుష్టు ఖు 

లూచ్య లే - ' అశన్ష(కర్షమ - పా)నముళ్థి తా వద్దినీ, అవజ్బకో వణిక్, 

అచార। సువర్ణ కారః, అకలహోో [గామనమాగ మః, అలు స్ధా గీ 

విచిన్న్య _ ఆలోచించి, చాలసేపెనదికదా మె తేయుండు వసంత సేన 

కడకం బోయి, ఇంకను రాకున్నా (డు, ఇది మె లేయ (పవేళ నూచనయు, నగ 

పోవుట, తాను రత్నావళిం బంపుట _ దీన వసంతసేన ఏమనుకొనునో అని అదే 

అహో గణికాయాః లోభః _ ఏమి బోగముదాని ఆస! పీసీనితనము, 

మూమోటమి లేమియు. ఏలన _ ఆెక్రేల యందుననంగా _ జేశేమాట (ప్రసావము 

కూడ చేయలేదు, అనేకధా ... పెష్కభంగుల, స్నేవామునవం దిగినట్లు ఏమో 

పలికి, ఇస్తే రత్నావళిని తీసికొన్నది, ఏశావత్యా బుధ్యా ... = ఇంక సంపద 

తోను _ ఈమాట _ ఈపాటిమాట మైనను అనలేదు _ మె తేయయ్య, సేద బేజ 

వయ్యా, మల్లకేన ... = చిప్పతో _ కంశాయచిప్పతో మంచినీ శ్ళెనను (తాలి 

పొమ్ము, _ అని, తత్ మాతావత్ ... = కావున ఆ బోగము అం జెకూతు మొగ 

మైనను చూడ(బోను, సనిజేకాదమ్ _ వినుకతో _ వె రాగ్యముతో _ ఇది ఎంతయో 

చక్కు. గా చెప్పబడినది _ ఆకన్ద 28 = గడ్డలోే మొలవని తామర, మోసము 

చేయని కోమటి, దొంగ కాని కంసాలి జగడములేని పలె(జను)ల కూడిక, లు 
a 
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శేలి దువ్క_ర మేతే సంభావ్యన్చే ” - త త్పి)యవయన్యం గ త్యాస్మా 

ద్దణికా (వనజ్ణా న్నివ ర్శయామి. (వర్మిక్రమ్య దృష్ట్వా) కధం (ప్రియ 
వయస్యో వృత, వాటికాయా మువవిష్ట్ర స్తిష్టతి, త ద్యావ దువ 

నర్భామి, ( ఉవసృత్య) స్వస్తి భవ లే. వర్ధ తాం భవాక్. 

[అహో గణిఆవ లోభొ అదక్థ్రిణ దా ఆ జదో ణ కథా వి 

కదూ అకా, అశతేకహాో సిజేహాోణుసారం భణిఅ కిం ఫీ ఏమ మేళ 

గహిదా రఅణావలి, వత్తిఆవీ బుద్లీన్ ణ తవ అహం భణిదో - 
6 అజ్జమి పృెఅ, పీనమిాఅదు, మల్ల కేణ పాణీఅం పి వీవీఅ గచ్చీఅదు” 

తి, తామా దాన చానీవ ధిఆవ గణిఆవ ముహాం వీ చేక్టిన్సమ్, 
సుట్టు క్ట వుచ్చది. - అకన్ల నముల్జి తా వఉమిణీ, అవణ్వాఓీ వాణిపీ, 

అ-వోరో సువజ్షఆరో, అకలహో గామసమాగ మో, అలుద్ధా 
గణిఆత్పి దుక్క_రం వచే నం భావీఅ న్ని ”, తా విఅవఅసన్పం గదుల 

ఇవమూాదో గణిఆ వనజ్షాదో ణివత్తావేమి, కథం వీఅవ అస్పో రుక్ 

వాడిఆఏ ఉవవిట్టో చిట్టది, తా జావ ఉపనప్పామి. సోట్టి భవచే, 
వడ్డ్దదు భవమ్, 7 

నారు. ( విలోక్య ) అయే, సుహృ నే మై లేయః (వొన్నః, 

వయవం, స్వాగతమ్, ఆన్య తామ్. 

విదూ.___ఉవవిష్టో ఒన్న, [ ఉవవిట్లో మ] 
నూ 

చారు___వయన్య, కథయ త త్కార్యమ్, 

(పినీని కాని బోగముది, _ అని ఇవి, కలుగుట బాల కష్టము అని, తేత్ = 

కావున (పియవయుస్యునికడన పోయి ఈగణిక జోలినుండి మర ల్చెదను _ మాచ్చె 
దను కథం .., = ఏమ్వి [షియవయస్యుండు తోంటలో కూర్చుండియున్నా (డు, 
గమోటించి లు స్వస్తి భవ తే oa = స్వస్తి నీక, దీర్భాయు వవుక మ్ము వా మేళ్ళు 

౦దుము, 

కథయ తత్ కార్యం = చెప్పు ఆపనిని _ ఏమెనదో చెప్పు _ అనుట, వానికి 

అంత అత్రముగా ఉన్నది తన ఘరానాకె, తన (వీయురాలియెడ, తత్ ,., 
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విచూ.___తి లలు కార్యం వినష్టమ్, [తం క్ట కజం విణట్లమ్ క 

వారు__కిం తయా న గృహ తా రత్నావలి? 

_నుతో ౭_స్మాక మేతావ ద్భాగ ధేయమ్, నవనలిన 

కోమల మజ్ఞలిం మన్నే కృత్యా (వతీష్టా, [కుదో అమ్హ్షాణం 

ఏ త్హిఆం భావధేఅమ్. ణవణలిణకోమలం అజ్ఞులిం మత్జేఏ కదుఅ 

వడిచ్చిఆ _. 

రి అగ గ్గ బారు...తే తిం (బవిపి. వినన మితి ¥ 

విదా__భేః, కధం న వినష్టమ్! య దభుక్తపీతన్య చ్చౌర్తె 

రవహృత స్యాల్పమూల్యన్య సువర్ణ భాజ్జన్య కార ణా చ్చతుః నముద 

సారభుతా రత్నమాలా హారితా, [భో కధం ణ విణట్టమ్, జం 

అభుత్తపిదస్ప చోరేపిం అవహిదన్ప అవ్బ్పముల్లన్స సువణ్ణభణ్ణ అస్స 

కారణాదో చదున్ప్నముద్దసారభూదా రఅణమాలా హారిదా |]. 

నష్టం = ఆపని నాళనమెనదిగ దా, కిం తయా ,.. = ఏమి ఆమెచేత రత్నావళి 

ప్రీసీకానలయడ లేదా ? కుత అస్మాకం .. = మనకు అంత అద్భప్ప మెక్క_డిది * 

కొందామరయంత కోమలము గా _ అందము గా _ బోగముదాని నేర్పుతో అనుట _ 

తన తలె శేలు మొగిడ్స్చి, (గహింపయబడినది, తత్ కిం ...=మనుణి ఏమిటి 

నష్ట మెనది ఆంటి వే, భోః కథం పయి ఎట్లు నష్టము కాలేదు*ి ఏలన _ 

తినని(యు) (_తాంగని(యు దానియొక్క దొంగలచే అపహరింపంబడిన దాని 

యొక్క," కొద్ది వెలగలదాని యొక్క, బంగారునగ యొక్క కారణమువలన్క నలు 

సము దముల సారమెన _ అంత మేలి రత్నములటదెన _ రత్నావళీ పోంొట్టుకొన6 

బడినది _ కకొనునట్లు చేయంబడినది, 

ఆకేల్మోడ్చును, (గవాణమున్కు వారుదత్తుండు చిత్తాన సరిగానే (గహీంచి 

నాయడు, శావున వయస్య మా మా ఏవమ్ _ వయస్య్యా, శాదు, అట్లు కాదు_ 
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చారు._వ యస్య, వరా మెవమ్, 

వో, న వ సుత కృతః చో, యం మాలమ్బ్య విశ్యా ౦ న్యాసో ఒస్కాసు యా కృ 

త మాత నృహతో మూల్యం [ప్రత్యయ సవ దీయతే, ౭ 

విదూ...భో వయస్య, ఏత దపి మే ద్వితీయం సంతాప 

కారణం య త్సఖీజనద తృనంజ్ఞ యా వటానావవారితం ముఖం క 

త్యాహ మువహసితః. త దహం (వాహ్మణో భూ 'త్వేచాసీం 
ఛవన్నం శీర పతితా విజ్ఞావయామి - * నివర్శ్య ఆ" మూ తా 

న్నా దృహువత్య వాయా ద్గణీకా వనక్షాత్ ” - గణికా నామ పాదు 

కౌన్నర్మవవి ప్టేన లేష్టుకా దుఃఖేన పున ర్నిరాకియ తే. అపి చ 

భోవయన్య, గణికా హాస్తీ కాయస్థో భీము శ్చాటో రానభ న్స 

య తై) తే నినసన్మి తత్ర దుష్టా అవి న జాయన్నే. 

నో ర. చూ, 0.29. న 
వయస్య _ ఏకత్ ఆపి ... = వయస్యు6డా, ఇదియు నా సంతొపమునకు _ 

దుఃఖమునకు రెండవ కారణము _ యత్ ...= ఏదనంగా సఖులక సన్నవేని, 

గుడ్డ చే మొగము కనంబడనీక అడ్డము పెట్టి, కప్పికొని అనుట _ (దానిచే నేను 

నవ్వంబడితిని _ మాళనము వేయలయలుడితిని _ చతుర్థాం కాంతే మున రత్నావళిం 

గొనుచో ఇట్లన్నది కదా _ చూ, పు _ “వివాస్య సఖీముఖం దృష్ట్వా, మె తేయ 

కథం న(గహీష్యామి ... _ ఇత్యాది దానిని వసంత నేన అటను చారుద తుండు 
ఇటను సరిగా (గ హీంచిరి, +, = ఆవాం (వావ్మాణః _ "నేను (చావ్మాణుండను 

తలతో పడి _ నీపాచాలక తల తౌశించి _ విన్నవింతును, బహు పత్యేవాయాత్ = 

అ నేక దోషములున్న ౦దువలన, పాదుకా నం (పవిష్టా = ము చ్చెలో దూటేన మట్టి 

తునుక _ గులక వలె, చాలక స్టముతో తొలగింపంబడును _ అపిచ ... = మటియు, 
బోగముది _ (సవ౯కాస్వము వారించునదిి, ఏను(గు _ (అసాధ్య ఫు వ్యయము చేయిం 

చునది _ మేంతక గీతకు, కాయస్థు(డు _ (దొంగ లెక్కు_లువానీ దివాలా తీయిం 

చును సన్నా్యానీ _ (వైరాగ్య ముపదేశించుచు _ ఏసుఖమును అనుభవింపనీండు.) 
చాటు (డు, దూబగాండు, మెల్ల గా స్నేవాము సంపాదించి, దువ్యజాయాదులు 

చేయించి దుమొజాగ జామున నడిపించి కొల్ల గొటి నాశనము చేయు మోసగాండు, 

రాసభః చాగాడదయు.(ెరు మేనిజేయును, దళకన మే అకుభావవా మందురు 

MR — 38 
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(భో వలన, ఏదం వీ మే దుదిఐం నంతావకారణం జం 

నపాఅణదిణ్ణ నంక్ఞాఏ వడనోవారిదం ముహం కదుఅ అహం ఉవ 

హాసిదో. తా అహం బమ్షణో ఛవిఅ దాణిం భవనం సీసేణ 

వడిఅ విక్ణావేమి - “ణివ త్తీఅదు అప్పా ఇ్రమాదో బహువ చ్చ వాఆదో 
గణిఆవనక్షాదో * - గణిఆ ణాము పాదుఅ నృరవ్నవిట్లా విఅ లేట్టుఆ 

దు'న్రీణ ఉణ ణిరాకరీఅది, అవిఅ భో వఅన్న, గణిఆ హలీ కాఅల్థఓ 

భిక్ట చాటో రానహో అ జహిం ఎదే ణివసన్మి తహిం దుట్టా విణ 
జాఅన్తి | 

చారు_వయసన్య, అల మిచాసిం సర్వం వరివాద ముక్తా (ః 

అవస్థ యె వాన్ని నివారిత ః, వక్ష, 

శ్లో వేగం కరోతి తురగ సృ్యరితేం ప్రయాతుం 
(ప్రాణవ్యయా న్న చరణాస్తు తథా వహాస్ని 

సర్వత్ర యాన్ని పురువన్య చలాః న్యభావాః 
చిగల్న్న నృతో హృదయ మేవ పున ర్విశ న్ని. ౮ 

వారు అవి యున్న చోట దుష్టులు సయితేము _ పుట్టరు _ వధికాల్లరు _ అనుట, 
లు ౧౧ 

ఆలం ,., ఆకా - ఈదూపణ మెల చెప్పవలదు _ “అలి మునకు కార 
లీ య = 

యోగమునను నిషేధము అథకాము _ అవసయావఏవ .., = అవసచేతి సే _ నా పేదణి 
థి 

కముచేత నే _ "నేను ఏమియు (అట్టివి చేయకుండ _ బోగముదాని పొందు మొదలై 

నవి చేయకండ, మొన్పంబడితి నే, చూడు _ చారుదతుండు ఉత్కంఠ గటుపాగలి 
శాక య 

నను, ఈ మె. తేయునికి పటియియ్య (డు, గబ్బిగా నే పలుకు చున్నా (డు, 
చి ౬ 

శ్లో రా, తురగః = గుజ్టము, త్వరితం (పయాతుం = వడిగా పోవుటకు, 

జేగంకరోతి = వేగ ((పయత్నమును _ ఫూనికను _ అనుకొనుటను,) మును చేయును. 

తు = కింతు = శాని, (పాణ వ్య యాత్ = (ముసలితనము మొన లె నకారణముల చేత) 

బలము తేబుగుటవలన, చరణాః=ళశాళు న తథా వవాని= అటు _|(పయత్నము 
యంగ అటే మ్! 

నకు తేగినటుగా _ పాజువు, పరువెతేవు _ పురుషస్య = మౌనిసియొక్క_, చలాః 
యం అటి 

న్వథ"వా॥ః = చంచలములెన (స్వ=,ఎ సొంక (భావాః =) అఖ్మిపాయములు, 
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అవి చ వయన్య, 

శ్లో య స్యార్థా న్నన సా కాన్తా ధనహార్యో ప్యూసౌ జనః 

(స్యగతమ్ ) న గుణహార్యా హ్యనా జనః ( (వకాశమ్ ) యు 

వయ మరెః వరిత్యక్రా నను త్య్నకవ సా మయూా, చా 

ద యులు లా. ాళూదావాకననాానానుతోనును ల మాజా వనన 

సవకజ్యత యాని = అంతటను _ మనో వేగముతో ననుట _ పోవును (పోయి, 

ఏమియు చేయలేక) 'ఖేదము _ అలఫు _ చెందినవె, తతః = అక్క_డినుండీ, వాద 

యం ఏవ = మనసునే పునః విశ ని = మరల (పవేశిం చును, 

గుర్రము ము సలి'బె బక్క చిక్కి_నది _ కమి చీ బెబ్బ తగులు నేమో యని, 

తగిలిసనుంగూడ, ఆది యెంతె (పయత్నించినను _ బలము తటిగిపోయినందున, 

కాళు రానందున, అట్లు పోంజూఅదు, మౌనిసీ మనసులో ఫెవములు, ఆతి చపల 

ములు _ అనుకొనునంతేలో (పపంచ మంతీయు చుట్టి రాంగలవు _ మజీ ఏమియు 

సాధింప లేక దుఃఖముతో, ఎక్క_డినుండియు, మరల మనసునే (ప్రవేశించును, 

దరిదునికి కోరికలు ఉన్నను ఫలించునా అనుట. 

ఈ సంవాదముం గన నగు _ (8) 

ఠస్టాయ వాది లీయ్తే దరిచాణాం మనోరథాః 

బాల్య వ ధవ్యద్థ్థానాం కోల సి కాం కుచా ఇవ, స్రీ 
వో, ర్, యస్య అథా౯ః। = ఎవనికి ధనమో _. ధనము కలదో అనుట, 

తస్య సా కాన్హా = వానికి ఆ కాంత, చెలువ, ఫీ = నీఅన, అసౌొజనః = ఈజనము 

బోగముది, ధనహార్యః = ధనముచే పొంద!/దగివది _ వెలయాలు గదా _ వెలకు 

ఆలు. తేనలో అనుకొనును _ న గుణహార్యః ,.. = గుణముల చే _ సత్య కౌచ నీలా 

దులవే, పొందంగినది ఇశాడదే_ వయం = నీను, ఆ౯ాః = సంపదచే _ ధనముచే, 

పరిత్యే కాః = విడువంబడీనవాండను, (కావున సా = ఆమె _ ఆసాని మయా 

త్యకా ఏవ నను = నానే విడిచిపెట్టణుడినదే కదా. నీను దానిని మొనుకోవలసీ 

నదే కదా, 

కావున సీ కెందులకు ఆదిగులు, అది న న్నే మేని చేయు నని, ఆడది దరి|దుడ 

నెన నాకడన ఏల వచ్చును * రాశేరాదు, 
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విదూ.( అథో ౬నలోక్య స్వగతమ్ ) య దైవ ఆోర్ల (౦ 

(ప్రత్య దీర్భం నిశ్వసితి, తధా తర్క యామి మయా విని వార్యమాణ 

స్యాధికతరం వృద్ధా స్యోత్క-ణ్ఞా. త త్పుక్టుఖ లేవ ముచ్యతే - 

“కామా వామఃి ఇతి, (|వకాశమ్) భో వయన్య; భణితం చ 

తేయా - భణ చారుదత్తమ్ - “ అద్య (వదోశే మ యా (తాగ 

నృవ్యమ్” ఇతి, త త్తర్మయామి రత్నావల్యా అవరితు ప్రావరం 

యాచితు మాగ మివ్య తతి, 

[జధా వసో ఉద్ధం వేక్టి అ దీహాం ణిన్సనది, తధా త క్కే_మి 

మవ విణివారిఅన్నన్న అధిఅదరం వడ్డిదా సే ఉక్కజ్ఞా. తా సుట్టు 

క్ట వవ్యం వుచ్చది - “కామో వామోా” త్రి, భో వఅస్స్క భణిదం 

అ తావ - భణేహి చారుద త్తమ్ - “అజ్ఞ వట సే మవ వలే ఆఅ నృవ్యం ” 

తి, తా త్కేమి రఅణావలీవ అవరితుట్టా అవరం  మగ్గీదుం 

ఆఅమిస్సది త్రి ]. 

చారు._వయస్య, ఆగచ్చతు, వరితుష్టా యాన్వలి, 

యథా ఏపు ఊధ్వ౯ం౦(పేకమ్యు ... = ఎట్లు _ ఏశారణాన _ ఇతండు ఫైకి 

చూచి, బిట్టు నిటూచుక చున్నా (డో, అట్లు _ ఆకారణాన ఊహించున్నాను _ 
ళు 

నాచే మొన్పంబడుకొలందియు ఇతనికి ఉత్య_ంఠ _ ఫాందలగోరిక _ వసంత సేనా 

విరవామునం గలిగినది _ పెరిగినది అని, కావున ఇట్లు చెప్పబడు నే _ సామెతే _ 

అది లెస్స _ కదా. ఏమనలూా _ “కామో వామి _ శాముండు (పతికూలుండు, 

వంకరవాండు _ ఆని, నా తే గ్గింపువక మాన్చుటక నెన (పయక్నాన వృద్ధి పొందు 

టయు, ఆవంకప మణింత నురలుటయు కలుగును _ తత్ = కావున, తక౯ 

యామి ... = ఊహింతును, _ రత్నవహారమునక తృ పిపడక ఇంకను ఏ మేని 
వాత 

(ఇమ్మని అడుగుటకు రాయగలదు_ అని, పరితుషా యాస్యతి = తృ పిపడినదై, 
లు యా 

పోంయగలదు, మనసున వారుదతు(డు వసంత నేన చీతమును చక్కలగా కనిపటును; 
అలి వాడ లు 

మె లేయుని మొటఅతోపని లేదు, 
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చెటః._( (వవిశ్య) అవేత మానవాః, ( అ వేధ మాణహే l 

కై. యధా యథా వర్ష త్యభఖడ్ఞం 
తధా తేఛా తెమ్యుతి వృష్థ చర్మ 

యధా యధా లగతి లీతవాత 

స్తథా తథా వేవతే మే హృదయమ్. ౧౦ 

[ జధా జధా వశ్యతి అమృఖశే 

తధా తధా అమ్మది పుట్టిచ మ్మే 

జధా జధా లగ్గది నీదవా టే 

తధా తభా వేవది మే హలెక్కే- ] 

(వశ్య) 

న్లో, వంశం వాదయామి నప్తభిదం సుశే బ్దం 

ఏణాం వాదయామి నప్తత సీం నదన్నీమ్ 

అ పత మానవాః _ మానవులారా తొలఅంగుండు, 

న్లో, ౧౦. యథాయఖథా వషకాతి అభ ఖణ్జం = (మబ్బుతునుక , ఎ ట్లుట్లు యు 

ఎం తెంత _ వషికాంచుచున్నదో _ తథా ... = అట్టట్లు అంతంత, పృష్ట చమ౯ = 

వీపు (మింది తోలు, తిబ్యుతి = (తీమ్మిరిణా తడియుచున్నది. (వానలో 

నడచుట చేత. ఎ) యథా యథా = ఎటు _ ఎంతెంత _ చలగాలి తగులుచున్నదో, 
(౧౦౧ రం 

అటటు _ అంతంత _ నాగుండె అదరుచున్నది, 
౧౧౧౧ 

* వీనిది పెన ఉ తరీయఫుం గప్పు లేనిపాటి యుడుపే _ కావున వానకొలంది 
హూ అనిల 

వీ(ప్ర తడియుచున్నది _ గుండె _ లోొమ్ము _ అదరుచున్నది, 

(పవాస్య - “పెద్దనవ్వు నవ్వి _ 

కో ౧౧. సపచ్చిదం నుళబమ్ ... = ఏడు రంథములుగ అదియు 
Cry ar, య 

మధుర మెన (పెద్ద) శబ్దయుగ అదియు నగు పిల్ల న(గోవిని వాయింతును _వీణాం ... = 
వూ ద mm 

వీకొన్కు ఏడుతంతులుగలిగి మొరయుచున్న దానిని వాయింతును, గదజాభ స్య అను 
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గీతం గాయామి గర్షభ స్యానురూవం 

కి మే గానే తుమ్బురు ర్నారదో వా, ౧౧ 

[వంశం వావ శ తృశిద్దం సుక దం 

పణం వావ శత్తత నిం ణద న్తిమ్ 

గీఅం గావ గద్దహా శాణులూఅం 

శే మే గాక తుమ్బులూా కాలే వా. 

ఆజ్ఞ ప్వా౭_స్మి ఆర్యయా వస న్తసేనయా - “కుమ్బూలక, గచ్చ త్వమ్, 
ము మాగమన మార్యచారుద త్తస్య సనివేదయ,” ఇతి, త ద్యావ 
డార్యచారుదత్తన్య ₹ేహాం, గచ్చామి. ( వర్మికమ్య (వపిష్ట శేన 
దృష్ట) ఏవ చారుదతో వృశు వాటికాయాం తీవతి, సహో =_పి 

న దుష్టవటుకః, త ద్యావ దువనర్నావి, కథ మాచ్చాదితం 

జ్య్యూరం వృత వాటి కాయాః, ఛ వతు, ఏతన్య దుష్టవటుక న్య సంజ్ఞాం 

దదామి, ( ఇతి లోష్టగుటికాః థీవతి ), 
నాననా దంతం అ నం. న 

రూపం = -గాడిదెకు తగిన _ 'సమౌనమెన, గీకం గాయామి = పాట పాడెదను గానే 
మే = పాటలో నాక్కు తుంబు ... = కః _ అత౦ండుగాని ఇతండుగాని ఎవండు, 

నాముందు వారు ఎక డ, ఏపాటి * చేటుండు బోగముదానియింటి నౌకరు _ 

భావ, భావము సంభాప.ణలో, చానికిం దగినట్టు (తుళుపాటు కలిగి ఉండును, 
అధిక[పసంగము కలిగి యుండును, ఆయింట నుండువాండు గావున, అక్కడ 
వానికి అన్ని వాద్యములు నోటీపొట, కిొంఠపరిచిశెములే, ఎవరు లేక చూచి 
ఒక_క్క_దానిని మోగించి చూచుచుండును. నోటనుం వాడుచునీ యుండును, 
ఈ "పెద్దయింటికి వచ్చినందున నోరు చేతులు పుర పురలాడు చున్నవి, 

నివేదయ _ తెలుపుము _ ఏష వారుద త్రః ౨. = వీండుగో చారుద త్తుండు 
తోటలో ఉన్నా 6డు - స్వగతేమున ఈబోగమింటివానికి _ వారుద శ్త్రనామము 

నకు “అయ్యి కూడ లేదు, మె లేయుని, చాపని ఇట్లు అనును, దుష్ట వటుకః ల 
కొంటెవడుగప, సంజ్ఞాం దదామి = సన్న చేసెదను, లోష్ట గుటి కా; కీపతీ = ముట్టి 
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తుమమ్. మమ ఆగమణం అజ్ఞ చారుద త్ర న్స ణి వేచేపి ” ల్, "తా 
తాలి 

[ ఆణత్తహి అజ్జఆఏ వనన్న శేణావ - “కుమ్బిలఆ, గచ్చ 

జావ అజ్ఞచారుద తృళ్ళ గేహం గభామి. నే చాలుద త్తే రుక్ వాడీ 

ఆవ చిట్టది. వశే వి శే దుట్టవడుకే. తా జావ ఉవశ ప్పేమి, 

కధం ఢక్కి. చే దువాలే రుక్ట వాడిఆఏ, భోదు. వదశ్శ దుట్టవడుక ళ్ళ 

భం "దేమి ). 
౯ 

విదూ.___అయే, క ఐ్రదాసీ మేవ (పాశార వేష్టిత మివ 

కవిళ్ణం మాం లోప్టక్రై స్తాడయతి, [అవ, కో డాణిం వసో పాఆర 
అయి (ఇ ల 
పెట్టెదం విల క ఇృట్టెం మం లోట్ల కేపిం తాడేది |. 

చారు.___ఆ రామ పాసాద వేదికాయాం (కీడద్శిః సారావ్నతే 8 

వతితం ఛో వేల్ , 

విదూ__దాస్యాఃపుత్త), దుష్ట పారావత, తిష్ట లిస్టు యావ 

చే లేన దణ్ణ కా స్పె.న సువక ( మివ చూత ఫల మన్మ త్బా/సాడా 

ద్భూమౌ సాతియిష్యామి. [ దాసీవపుత్త దుట్రపారావఆ, చిట్ట 
—0 రో ల 

చిట్ర, జావ ఏదిణా దణ్ణక స్టేణ సువక్క_౦ విల చూఅఫలం ఇమాదో 

పానాదొనో భూమినీ పాడఇన్పమ్ ] 

( ఇవి దణ్ణ కాష్టు ముద్యమ్యు భావలి. 

బారు... ( యజ్ఞో వవీత ఆకృమ్య ) వయన్య, ఉవవిశ, కి 

మ'నేన, తిష్టతు దయితానహిత నృవస్వీ పారావతః. 

పళ యుండలు వేయుచున్నా (డు ల (పొశార వేష్పినం క పిళ్ళేం షవ - (ఎక్క_నీక 
య 

వా 

వెలుగు _ వరణము _ చే చుట్రయిడిన వెలంగనుం బోలె (శాయల కె చెట్టుంబో లె 

నన్ను మంటి "పెళ్ళ లం గొట్టుచున్నా (డు, ఆరామ పాసాద ... = బంగాళా యరంగు 

మోంద నాండుకొను పావు రాళ్లు పడ వేసియుండును _ దాస్యాఃప్వుత దుష్టపారా 

వత .,. = అంజాకొడుకా కొంటుపావురమా, ఉండు ఉండు. ఈకట్లతో బాగుగా 
పండినమామిడిపండుంబో లె, మేడనుండి చేలపె పడునటు కొ దను, యజ్ఞ ప 

వూ య 

వీత్రం అకృష్యు = జంచెమును లాగి _ అది తెగునని ఇ(క కదలనండును _ దిశః 
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చేటః._కధం పారావతం పశ్యతి, మా న పశ్యతి, భవతు, 

అవరయా లోహ్లగుటికయా పున రవి తాడయిప్యామి. (కథం 
పారావదం పేక్ట్రది. మంణ పేక్టది, భోదు. అవరావ లోట్టగుడికాఏ 

పుణో వి 'తాడఇన్నమ్ ] (తథా కరోతి, 

విదూ.__( దిశో 2ఒవలోక్య ) కథం కుమ్మిలక:. త ద్యావ 

దువనర్నామి, ( ఉవనృత్య, ద్వార ముక్షాట్య ) అరే కుమ్మలక, 

(వవిశ, స్వాగతం తే. (కథం కుమ్మోలఓ. తా జావ ఉవనప్పామి. 

అబే కుమ్మిలల, (వవిశ, సాఅదం చే] 

చేటః.__( (ప్రవిశ్య) ఆర్య, వనే, [అజ్జ, నన్దామి |. 

విదూ.__అ చే, కుత త్యమిదృ శే దుర్దినే 2న కార ఆగతః, 

[అశే, కహిం తుమం ఈది"సే దుద్దికో అన్ధఆశే ఆఅదో ]. 

చటః....అరే, వపా సా, (అలే, వఏశాశా |, 

వీదూ_._. క పొ, కా, [కా వశాశా ] 

చేటః._ వపా సా, [ ఏశాశా ] 

విదూ.__కి మిడాసీం దాస్యాఃపు తే, దుర్భిక్ష కా ల వృద్ధర జ్క- 

ఇ వోర్ధ్యకం శ్యాసాయసే-'ఏపా సా సా*-ఇతి. [కం దాణిం 

దాసీవ పుత్తా, దుబ్భిక్ట కాలే వుడ్డరజో- విల ఉద్దకం సాసాఅసి - 
“ఏసా సా సే” త్రి, 

అవలోక్య - (నలు దిస్కు_లు చూచి _ కథం కుమ్బిలక 1! ఓీహో వంఫీలకంయడు ! 

చారం ఉఊర్ధాట్య _ వాకిలి తెజచి, ఆశే, పత ... = ఓరి, ఎక్కడరా నీవు ఈ 
వానలోను -నీకటిలోను వచ్చితివి, ఆశే ఏసా సా ... = ఒరే ఇదిగో ఆమె _ శా 
ఏహె శా _ ఎవరుర”, ఎవరురా ఆము _కిం ఇదానీం ... = ఏమి _ ఎందులకు _ 
ఇప్పడు క అవుకాలాన ముసలిసన్నా సివలె ఎగశ్వానీం చెదవు _ ఆయా సప డెడవు _ 
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చేటః.__అనే త్వ మ వపీదాసీ మినిమహకాముక ఇవ 
సుష్టు కిం కా కా ఇతి, [అలే, తుమం పి దాణిం ఇనమహ కాముకో 
విఅ సుట్టు కిం కాకాఅసి _ కాశే”త్రి 

విదూ_త తృభథయ, [తా కహేహి ], 

చేటః_(న్వగతమ్) భవతు, వవం భణిప్యూమి. ((వకాశమ్) 

అనే (వశ్నం తే దాస్యామి [ భోదు. వ్వ్వం ఛణిశ్శమ్, అలలే, 

వళ్ణ్యం శే దఇశ్ళమ్ ], 

విదూ.__అహాం తే మన్నే పాదం దాస్యామి. [అహం చే 
ము గోడ్డం దఇశ్శమ్ ] 

చేటః..._౨రే, జాసీహి తావత్, లేన హీ, కస్ని౯ కాలే 

చూతా ముకులితా భవన్తి, [అలే, జాణాహి దావ, తేణహిః 

కశ్శ్ం కాలే చరాఆ మోలేన్సి ] 

విదూ._.అ చే దాస్యాఃపు తే, (గీసే. [అరే దానీఏ పుత్త, 

గిమ్మే | 
ఎమ్ 

చేటః_( నహానమ్ ) అశే, నహి నహీ. [అలే, ఇహి ఇహీ ), 

విదూ.____( న్వగతమ్ ) కి మిచదానీ మ (త క థయిష్యూమి, 

( విచిన్న్య ) భవతు చాకుదత్తం గత్వా (వమయ్యోమి, ( (వకాశమ్ ) 

ఏసా సా సాసా సా అని, అశే త్వం అపి _ ఓరి నీవును ఇం దోత్సవమునకె ఆస 

గొన్నవానివలి చాగుగా శాకివలె శాశాశాశా అని యనుచున్నావే, తత్ 

కథయ _ కావున అదేమో చెప్పు _ ఒరే నేనునీ కొక (పళ్నఇత్తును _ని న్నొక 

(ప్రశ్న యడిగెదను _ అనుట, ఆహం తే మ.స్తకే ,.. = నేను నీతలపె పౌదము 
ఈ౦తును _ జవాబు చెప్పి రీడింతును, ఆడుగురా _ అనుట _ అనే జాసీపీ ... = 

తేన హీ _ అశేని, నీవు అంతటివాండ వేని _ ఎటులపదువా ... చెప్పుము ఏళా 
లోన మామిళ్లు మొగ్గ తొడుగును * కీరి లందాకొొడుకా, ఎందడశాలమునరా _ వాని 

జవాబునవ వానికి నవ్వువచ్చినది, ఓీరి శాదు కాదు, కిం ఇదానీమ్ ... మటి యిపుడు 

ఎమి చెప్పుదును _ కానీ పోయి చారుదత్తుని అడిగెదను, ఓరి రవంత సేపు ఈండు _ 

MR — 39 
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అరే, ముహూర్తకం టె, ( చారుదత్త మువనృత్య ) భో వయన్వ, 

(వవమ్య్యూమి తావత్, కసి న్మాలే మాతా ముకులితా భవన్తి, 

[కం దాణిం ఏతే కష్టాన్పమ్, భోదు, వారుదత్తం గదుల పుచ్చి 

స్సమ్, అశే ముహుత్తఅం చిట్ట, భో వఅన్స, పుచ్చిన్సం దావ, 

కస్పిం కాలే చూఆ మోలేస్తి ] 

చారు_మూర్భ, వన న్నే. 

విదూ.___( చేట మువగమ్య ) మూర, వనచన్చే, | ముక్ట్ర, 

వనన్నే |. 

చేటః___ద్వితీయం లే (వశ్నం దాస్యామి, సునమృ ద్ధి” నాం 

(గామాణాం కా రహొం కరోతి, [ దుదిఅ చే పణం దఇశ్శమ్. 

శుశమిచదాణం గామాణం కా లక్షఅం కలేది | 
ర్లు తి 

విదూ.__..అ నే, ర ధ్యా, [అరే రచ్చా 

చేటః__( నహానమ్ ) అశే, నహి నహీ. [అలే, ణహి 

వదూ.___భవతు, నంశయీ వతితో స్మి. ( 

భవతు చారుదత్తిం పునరపి (పమ్యామి, [ భోదు, సంనవ్ 

ధమ్మి. భోదు, చారుద త్తం పుణో ని పుచ్చిన్నమ్ ). 

(పున ర్నిరష్భృత్యే చారుద త్రేం తథి వోదాహరతి 

ారు..._వ యస్య, సేనా, 

టా ———_—_ అనను 

మూఖజా _ అది శెలియదటయ్యా - వసంతేమున. ద్వితీయం లే... = నీక 

రెండవ (పళ్న యిత్తును ల సుసమృద్ధానాం = = మంచి సంపన్న మూట నే 

(గామములక విది రక్షణ ఒసంపను కి రథ్యా = రస్తా.., కాదు కాదు _ భవతు . 

కాని సంశయాన పడితిని, కానీ _ మరలను చారు త్రుని ఆడి గదను _ తే శవ ఈ దా 

వారతి _ చేటుని మౌటలను ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా చెప్పును _ సుసన్భుద్దానాం 29 
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విదూ.___( చేట మువగమ్యా ) అ సే దాస్యాఃపు త్త: సేనా, 

[అనే డాసీవ పుశ్తా, సేణా. ] 

చేటః.__అ చే, చే అ స్యేక స్టి నత శీఘ్రం భణ, 

[ అలె, దువే వి ఏక్క-ళ్ళిం కదు శ్రిగ్డం భణాహి ] 

విదూ.___ సేనావనన్నే. [ సేణావనన్చే ]. 

చేటః__నను వరివర్హ్య భణ. (ణం వలివత్తిల భణాహీ ] 

విదూ.__( కాయేన పరివృత్య ) నేనా వసన, [సేకణా వనన్నై], 

చేటః___అనే మూర వటుక, వదే పరివర్తయ, [అలే 
ముక్ట్ర బడుకా, వదాల్రం వలివత్తా వేసి 1], 

విదా_( పాడా వరినర్హ ) సేనా వసన, ( సేణా వనన్వై ]: 

చేటః___అ రే.మూర్ధ, అతురవడే వరివర్హయ, | అలి ముక్టృ, 

అక్షలవదా ఖం వలివ త్తా వేహ్ం ], 
క్షు —O 

విదూ.___( విచిన్న్య ) వనన్త సేనా, ( వనన్తసేణా ]ః 

చేటః.___ఏపా సాగతా, [ఏశా శా అఅదా ]! 

విదూ.__త ద్యాన చ్చారుద త్తన్య సి "వేద యామి. [ఉవనృత్య] 

భో చారుదత్త ధనిక న్న అగతః, [ తా జావ చారుద తృన్స భవే 

బేవి. భో చారుదత్త, ధణిఓ చే ఆఅదో 
శా అజా తాలం. నా 

వ మ. మ జరా. న అ కావునా డా న 

ఇత్యాదిని, ఓరి అంజూకొడుశా, సేనరా, జే ఆపి ఏక న్మికా కృత్వా = "రెంటి 

నొక్కటచేచి౯ా, శీ ఘం భణ = త్వర గాపలుకు, చీనా వస నే...) పరివత్యీ౯- న 

మళ్లించి = కాయేన సరివృశ్య _ దేహముతో _ బేవామును _ తిప్పి, పదే _ ఆడు 

గులను ౨౨.౨, మూఖజణా వటుక _ తెలివిలేనివాండాా వడుగా _ (శాలి అడుగులను 

కాదు _ (తిప్పి చెప్పరా. విచి న్య _ ఆలోచించి _ వన నకు _ విభ కి తొల6గించి 
జాలి wer.) జడల 

"తెలివిగా అనుట _ వస నసేనా _ ఏసా సా ఆగతా = ఇదిగో ఆమె వచ్చినది, 
వాలీ 

ధనికో తే ఆగతః _ నీ ధనినవండు వచ్చినాండు _ నాకెవండు ధనికుడు _ మాకల 
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ఇారు._.కులో ఒన్న త్కు_ లే ధనికః, 

విదా__యది కులే నాస్తి, త ద్వ్యారేఒస్ని, వ 
నాగతా, [జం కులే ఇట్టి తా దువారే అర్జి, వసా వనన్నసేణా 
ఆఅదా |] 

చారు_వయనస్య, కిం మాం (సతారయసి, 

విదూ-యడదడి మే వచచనే న (వత్యయ సే, త దియం కుమ్మ 

లకం వృచ్చ, అనే దాస్యాఃప్పుత కుమ్మోలక ఉవనర్చ, [జ9 మే 

వఅకే ణ వత్సిఆఅసి, తా వదం కుమ్మ్బూల అం పుచ్చ, అచే చాసీవ 

పుతా కుమ్మాలఅ, ఉవసవ్న ], 

చేట ( ఉపనృత్య ) ఆర్య, వన్దే. [ఆజ్ఞ వన్హామి ], 

చారుభ[ద, స్వాగతమ్, కథయ సత్యం (ప్రాప్తా వనన్త 
చేనా? 

చేటః.._వపా సాగతా వసన్మసేనా, [వఏశా శా ఆఅడా 

వశన్త శేణా ], 

మవారు.__( నహర్షమ్ ) భద, న కడాచి త్ని/యవ చనం 
యె 

నివ్ఫలీకృతం మయా, తద ఎ్రహ్య తాం పారితోపి. కమ్. 
౧ 

[9 త్యు తృరీయం పయచ్చరతి, 

ములో ధనివండు లే(జే. యది వలే ... = కఅములో లేక పోయిన, ఆవాకిట ఉన్నది, 

ఇదిగో వసంత సేన వచ్చినది, వయస్య, కిం ,.. = మిత్రమా, ఏమి నన్ను మోస 

గీంతువాY యది మే వచనం ... = నామొటను నమ్మ వేని, అప్పటికి తఈకుంభీలకుని 

అడుగుము, ఏషా సా అగతా ... = ఇదిగో అమె వచ్చియున్నది, వసంత నేన, 

- ఓరి మంచివాండా, "నేను ఎప్పుడును (ప్రియవచనమును _ నా కవ దరెనను 

చెప్పినదానిని, నిమృలము చేయలేదు, కావున [గహింపుము ఈ యినామును _ అని 

యు త్తరీయము నొ సంగును, 
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చేటః._( ౫ హీ త్వా (ప్రణమ్య నవరితోవమ్ ) యావ 
డార్యాయా నివేదయామి. [జావ అజ్జఆఏ ణివేచేమి ] 

(ఇతి నిష్కా-/ నః 

విదూ__భోః అపి జానాసి కిం నిమిత్త మోద్భ శే దుర్దిన 
ఆగ లేతి, [భో అవి జాణాసి కింణిమి త్తం ఈదినే దుద్దిణే ఆల జే 
త్రి]. 

చారు._వయన్య, న నమ్య గవధారయామి, 

విదూ__...నవుయా కరమ్, అల్బ్పమూాల్యా రత్నావలీ, బహు 

మూల్యం సువర్ణ భాల్ణ మితి న పరితుష్టావరం యాచితు మాగా. 
[ మఏ్ జాణిదమ్. అవ్పముల్లా రఅణావలీ, బహుముల్లం సువజ్ఞభణ్ఞఅం 
తీ ణ వరితుటా అవరం మగిదుం ఆఅదా ] 
ఆం లు ౧ 

చారు___( స్వగతమ్ ) వరితుష్టా యాన్యతి, 

(తతః (వవిశ త్యుజ్జ పలాభిసారికా వేషేన వనన్నసేనా; 

సోత్క_ కా, ఛతధారిణీ, విటశ్చ ) 

విటః.___(వనన్నసేనా ముద్దిశ్య) 

సపరితోవ మ్ ము సంతోవ ముతో. 

భోః అపి జానానీ .. = ఓయి ఎణుయగుదున్కా ఎందులకు ఇట్టి వాన దినాన 

వచ్చినదో. న సమ్యక్ ఆవధారయామి = చేను సరిగా నికృయింపలేన ఎలు 

“ను. మయా జాతమ్ = నావే ఎటుంగ బడినది _ ఆల్పమాల్యా .. = రవంత 
ఇ 

చెలయే _ కలది _ సువణల౯ాభాండము చాల చెలగలది, అని, కృ ప్తిచెందనిడై 

చుటీ డేనినై నను ఇమ్మని అడుగటన వచ్చినది. పరితుపై యాస్యతి = చక్కంగా 
శృ ప్రీ చెందినది పోంగఅదు, _ చారుదతునికి వసంత నేన గుటు తెలియును, మె[ లే జాతి 6... అడి లు చ 
యునికిం జెప్పండు, 

ఉజ్జ్వల _ అభిసారిళా _ చీరిలయు నగలయు కాంతితో వెటయు 
చున్నది _ అట్రి వేసముతో, ఉళ్క_ంఠకఅచె వచ్చి నది, గొడుగుపటునౌకరు _ చాన 

లబ a A) 
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న్లో, అవ చార (శీ "రేపూ (వహరణ మనజ్ఞన్య లలితం 

కుల(స్ర్రీణాం | తోక మదనవరవృతున్య కుసుమమ్ 

సలీలం గచ్చన్వ రతిసమయలజ్ఞావణయినీ 

రతితేతే రళ్లే వియవథిక సాన్టె రనుగ తా. ౧౨ 

శావున _ వసంత శే శస గొడుగును తా చేతంగొనదు _ తనకు నౌకరు పట్టవలయును, 

తోడుగా ఒక విటు(డును _ ఇంట కను పెట్టుకొని యుండు మగ స్నేహితుండు _ 

విటుండు _ వాడును 'తోడగుటకే వచ్చినాండు. చేటియు కలదు, 

ఉజ్జ్వలాభఖిసారికా వేచే ఘు 

విచిత్రోజ్ఞ నలె చేసా తు చలన్నూ పురని'స స్వనా 

మోద సేరవదనా స్యా క్వేళ్యాథిసశే ద్యది. సౌ, ద, 

వసంతసేన తాను వసంత శోభ, అతిసంపన్ను రాలు ఎంత యు హోర్తాను 

రాగముతో అభిసరించుచున్నడి. ఇంక ఎట్టుండదు 1 _ఇతేరలు  అఫ్టిస సరణమున 

అట్లుండరు, 

సంలీనా స్వేషు లేసు మూకీకృత విభూ పణా 

అవగుభ్ధనసంవీ తా కల జాఖిస రే ద్యది. 

న్లో, ౧౨ ఏసు = ఈమె, అపద్మా _ పద్మములేని (గ పుట్టుటకును, 

శేతవిలాసధారణకును -_) శ్రీః = లక్ష్మీ _. (ఆందాలకును ఫౌభాగ్యమునపను 

దేవత యైనట్లిదె,). 3 (. అందు. ఆమెయే _ ఆమెవ సాటి _ ) అనజ్ఞస్య. = మన్మథ 

నిక్కి అలితం = ఎంత యు సుకుమార మైన, (పవారణం = = ఆయుధము ... = ఎంతటి 

యొట్టివాని నైనను. 'సునమారముగా నే కీ చుకాటకు. సాధన
ము _ వల స్త్రీణాం జ 

వలాంగనలకు, ఎంతటి ఫ్వాధీనపతిక లైన వారికిని, మతీ 
యితరనాయికల మాట. 

చెప్ప వలయునా _ శోకము _ శోక మునకు కారణము. _ తమ భతేజాల వల పున్వు 

+ చాన సే ధశాదికమును దీని పౌలయి పోవు చేమో అని భయమును దాన శోకమును; 

మదన _ వరవృత.స్య = నుదనుండను మేలి వృతేమునకు, కుసుమమ్ = వూవు, 

పూత. అలిత్ర. ప్రహారణ (ప్రయోగ 'ఫలము ఇదియే _ ఆ శామవృషమమునకు ఫూ౭ంతంబో 

నిది. = - సలీఅం నచ న ని ఆ సయ్యాట గా, నడచుచున్నడై, రతీ. సమయ. లజ ఒ ఆసమా 
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వన న సేచే, పశ్య వశ్య, 
ఖ్ 

శ్లో గర్జన్ని శై లశిఖరేషు విలమ్బిబిమ్బా 

మేఘా వీయుక్తవని తాహృదయాను కారాః 

యేషాం రవేణ నహా సోత్సతి తే ర్భ్శయూభూరై_ః 

ఖం ఏజ్య తే మణిమయెొ రివ తాలవృనైః. ౧౩ 

యాన తోచు సో _ ఈమె, నడకయందమున ఆనిస్తతో కూడిన సౌభాగ్యము 

డాన్నది _ ఆసమయం ఫ్ర సిగ్గో _ ఈ మెయాశారమున నున్నది. రతిశేతే = సురత 

భూమియందు, (పణయినీ = నే _స్టక త్రీయ రీ _ నాట్యస్థానమున = (పియు లెస 

తెరువరులు గుంఫులతో, అనుగ = కూడుకొన్నది, వెంబజింపయిడునది. 

భాగ్యాలకు, ఆందాలకు, సాకూత్తు అమ్మీ; మన్మథుడు ఈ మెను (ప్రయోగించి 

గెలువ లేనివాడు ఎందును లేనే లేడు, ఇల్లాలు తేన భర్త ఎప్పుడు ఎట్లో దీని 

వెంటంబడి పోవునో అని దుఃఖించుచుండును, మదనుండు అను మేలి చెట్టున్న దే _ 

దాని పూవు _ సంయోగ ళృ్ళంగారము రూపుదాల్చిన వూన్రు_ ఈమె. హొయలు 

మీటిన యామె నడక _ రతికాల పులజ్ఞ _ నడకలో ఒక నీగు దాంగియున్నది. అది 

యల్ల యది తాల్చిన దూప యే, రతి క్నేత్రమందు _ శస్తురాలు _ ఏ చిన్న చేష్త యం 

దును అడుగకయే కను పెట్టిన టి ఈజనము సాయముండును _ నాట్య రంగమందు _ 

దారిన పోవువాండు ఆటు చూచినను _ అక్కడ నిలిచి పోవలసినటే _ అట్లు ఆగుం 

పులు వెంటంబడుదురు, అంతయు పలురకముల రూపకాలంశారము. తనవిటుండు 

చెప్పినయిదియంతేయు వట్టి ఆచారపుమాట లేశాని, వసంత సేనం గూర్చిన తేత్వము 

వాండెటుంగ (డు బోగము జాతిలో తప్ప బుట్రినదానీగుట్టు వా€జెలుంగండు. 

వ్, ౧౩... మేఘా! = మేఘములు, వియుక్ష.. _ వియోగినుఅ 

వృాదయములం బోలి నల్ల నె, “శెలళిఖ రేషు _ కాగదకొమ్ముర మందు, డు. కొంతే 

జూగుసేయుచు _ బించా శారముగ లై, ఉణుముచున్నవి. యేసాం రజేణ ... = 

(అేని =) చాన్నిమోయశే చేత, (సంతోషము పొంగి తటాలున మింటి కెగిరిన -నెమిళ్ల 

జేత్మ మణి ... = రతనాలు తొపీన విసనక అలలోనుం బోలె ఖం వీజ్య తే = 

ఆక సము వీవ(బడుచున్న ది. 
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అవి చ, 

అ వో, వజ్క- క్లీన్నముఖాః వీబస్ని నలిలం 

ధారాహాతా దర్చురాః, 

కణం ముఇ్బుతి బర్హిణః సమదనో, 

నీవః (వదీపాయ లే, 

నన్నా రసః కులదూవ. గై రివ జన 

సమె ర్వ్య్రృతే శ్చన్ద)మా 

విద్యు స్నీ చకులోద్ద తెవ యువతి 

బెక (తే సంతిష్ట లే, ౧౮ 

నల్ల మేఘాలు మండలాలు మండలాలుగా గండ ఎ గుండము గా కొందళిఖ 

రాలమాంద, దాటిరాక, కొంత సేపు అయి (వేలాడి రూ అుముచున్నవి, ఆశబ్దమునక 

ఎంతో సంతోషముతో చెమిళ్లు పురులు విప్పుకొని వడివడిగా ఎగురుచున్నవి. 
అందుండు కన్నులు తౌసినరత్నాలవలె ఉన్నవి, కావున, అ'పైగుగుట చేత 

వాని చే రత చాలవి సనకజలఅతో ఆకసము వీవంబడుచున్నటు ఉన్నది. అభబెల 
అలి ంగి ఉరి 

చుట్టురా ఎతున ఆగపడుచున్న ది, 
ఉం చి 

న్లో, ౧౮. దదు౯రాః = కప్పలు, పజ్క_క్షి న్న ముఖాః = బురదతో తడి 

నీన మూతులుగలవె, ఛారావాతాః = వాన ధారలతో కొట్ట(బడీన వై, సలిలంపి 

బన్ని = నీరు! తాగుచున్నివి, బహీళ౯ణః = నెమిల్తి సమదనః = కామ (వికారము 

చేయ, కణంముఇ్బతి = గొంతువిప్పి (విగరగా) పెదకాత కూయుచున్నది. పెంటిని 
ఏ, ౧ యట 

తన్ను౦ జేరం బిలుచుచున్నది, నీపః = ఎజఐవూలకడిమి _ వాన గాలికి తేటాలున 
అ 

ఒక్కు_ట ఇెట్లునిండ మొగ్గ తొడుగును గాన _ పెద దీప మగుచున్నది _ దీపమో 
లు ౧ యు 

యన (పశాళశించుచున్నది, 

మరు న్న వామ! (పవిధూత నీకా 

కదమృయస్రిః న్ఫుటకోేర కేవ _ ఉ. రా. చ మాలతి, 

నీపం దృష్ట్వా వారితే క పిళమ్ _ మేఘ. 
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షి 
వనన్స_భావ, సుష్టు తె భణితమ్, ఏపా హి [భావ 

సుటు చే భణిదమ్, ఏపా హ్] 

న్లో, మూఢే నిర్వన్నరవయోధరయా మ మొవ 
కాన్నః న హాభిరమతే యది కిం త వాత! 

కలదూప.ల్రైః _ (పుట్టిన నుంచి కులమును, (దూపుళైః _) దూషించు 

వారైన _ దుఃశీలముల చే చెడ్డ ఉరు _ అపకీతిలణా _ కలది-గా చేయువారెన, జనెః _ 

జనులచే, సన్నా న్ట్సషవ = సవ్నా గ్ర్సముం బోలె, మేఘేః = మేఘాల చేత, 

చన్తమౌాః = చందురుండు, వృలేః = కష్పృుంబడినాండు _ సన్నా న్థిసపతీమున లా 

వరింపంబడినది. వూనయుడినది _ ఆకాలాన అటి సన్నాసులు, ఆటిది లోకా క్రి, 

ఉపమానో క్తి, ఐపోవునట్లు గా వాడుకలో నుంజెంగాంబోలు _ విద్యుత్ = 

'మెటుము, నీచకల ఉద్దతా యువతి$ ఇవ = నీ చక్షులమునం బుట్టిన జవ్వని వలె 

చెడిపె ఐ వూటక ఒక్క_నిం గూడునట్టు, న ఏకత సంతిస్ట లే = ఒక్కచోట 

కుదురుగా ఉండుట లేదు, _ ఇప్పుడు ఇక్కు_డ క్షణము తళుక్కొ_న్న, ఇంత లో 

అక్కడ తుగాము తళుక్క_నును, 

బోగమువాడవారికి లోళానుభవము పాండిత్యము ఉండునని కాను 

శాస్త్రజ్ఞులు _ కావున విటుడు వానను ఇట్లు వణికాంచుచున్నా డు, బహీళాణమను 

సమదనము ఐనద(ట _ దాన గొంతే త్రీ పెద్దకా(త క్రూయుచున్నదంట, నీపము 

వలుగు కాగడా _ దివ్వటి _ యెొనది, అట్లి వారు సన్నా ససము వరించు 

నట్లు మేఘాలు చందుని కమ్మి వేసినవి _ ఈవిటుండు తౌనును ఒకనాడు అట్లు 

సన్నా ససముం గొను నేమో, అట్లి యువతులు బోగమువారిక న్నను నిజముగా చెడి 

"పలు _ వీనికి వారు సులువుగా జ పమౌనమెనారు, 

భావ = భావ (= పండితుండ్యాా నుష్టు ... = నీవు చెప్పిన దెంతయా 
జ్ bd = సరిగా ఉన్నది, ఏహె హీ = ఈ ర్యాతి (శ్లోకములో తరువాత ఉన్నది.) 

యన్ననో లు 

న్లో, ౧ మూభే =మూఢురాలా, _ ఆపాటి తెలివి కూడ లేదాయెనే 

నీవ! _ నిర నరపయోధరయా = ఎడము _ సందు _ లేని మేఘములు _ పాలిండ్లు 

అని ళబ్దఫ్వని _ గలడాననైన _ మయా ఏవసవా = నాతోడ నే (వక్తి) నిశ) 

కా గ్దః = శాంతు(డు, షచారుదత్తుండు అభిరమశతే యది = సంతోషముతో ఆటగా 

MR— 40 
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మాం గర్టితె రపి ముహు ర్వినివారయ స్త 

మార్ల్షం రుణది కుసి లేవ నిశా నవత్నీ, ౧౫ 
య 

విటః__భవత్కు. వవం తావత్, ఉపాలభ్య తాం తావ 

దియమ్. 

Cy వనన్న-.-భావ కి మనయా (స్రైన్వఫవదుర్విదద్ధ యోపా 

యాః వ కి లబ్ది శతు భావ 

గడపునేని _ కామ క్రీడలం చేలునేని ఆని ధ్వని; ఆత్ర = ఈవిషమయమును తీవ 

శిం= నీ శకేమే? _ నీది ఏమి పోయినది? _ ఇతి _ ఆని _ అ ట్లనినటులు గా, 

ముహుః = మాటి మాటికి, మాం = నన్ను, గజిక౯ా తేః = ఉరుములచే నివార 

య న్హీ = వలదు వలదు అనుచు, కుపితా = కోపము చెందిన, సపత్నీ ఇవ = సవతి 

యుం బోలె, మోగళ౯ాం రుణది = చారి అడు చున్న ది. 
థు ar 

(మబ్బులు సందులేక కమ్మినవి, చారుదత్తుండు ఆమేఘాలవ సంతోషించు 

చుంబోలె నున్నా (డు (ఉండును అని యనుకొనుట.,) దాన సందులేని పాలిండ్ల 

కాంత త్రో (తనతో చేడుక గా (పొద్దుపుచ్చుచున్నట్లు న్నాడు అని మొటఅలో 

ధ్వని. శాయిట్టి ఆర్మాతి (వేళ) మేఘాలయురుములతో నన్ను పోవలదు పోవలదు 

ఆఅనుచున్నట్లున్నది, దారి -ఏకటితో నిండిపోయియున్నది _ తనక అటు నడువను 

దారి తెలియక పోయినట్లున్నది, ఆది ఆర్మాతి సవతివలె తాం గోపించి నన్ను 

పోనీక నాకు దారి అడ్డునట్లున్నది. అనుట _ నేను నడువలేకన్నాను చీకటిలో. 

భవతు ,.. = కానీ, ఇట్టుకానీ (నీవు, ఉపాలభ్యతాం ... = దీనిని 

(నోటికివచ్చినట్లు) నిందింపుము _ భావ ... = భావు దానిని ఉపాలంభించి ఏమి 

(ప్రయోజనము * స్రీ 

గదు ఒకరు చెప్పిన వినదు _ తెలివిమాలినది, తెలివిగ లయట్లు తేలంచు పొగరు 

స్వభావ దువి౯బదగయా _ తెన ఆండుతే నము చేత తా నెటు 
థి 

పోతు _ కిం = దానితో చేమి _ భావ చూచును గాక _ ఎవరు ఏమి చెప్పినను చేని 

నను వేను మొనను, మరఠఅను, 
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శ్లో, మేఘా వర్ష న్తు గక్టన్తు ముజ్బు న్వ్వశని మేవ వా 

గణాయస్వ్ని న ఫ్రీత్రోీప్టం రమణాభిముఖాః (స్ర్రీయః., ౧౬ 

విటః---వనన్తసేనేే వశ్య వశ్య అయ మవరః 

న్లో, వవనచవల వేగ: స్థూలధారాశ రాఘః 

సృనితవటహానాదః స్పష్ట్రవిద్యుత్స తాక ః 

హారతి కరనమూహాం ఖే శ శాజ్క-న్య మేఘో 

నృవ ఇవ పురమ ధ్వ మన్ష వీర్యన్య న తోః. ౧౭ 

న్లో, ౧౬, మేఘాః వపకొన్తు గజళా నా =... = మేఘములు వాన కరి 

యనసీ, ఉఊఉటుము ఉటుమన్వీ అళనిం ఏవ వా = పిడుగు నే, ముఖ్బున్ను = (నామిందికి 

పిడుగు సే సిసరనీ, రమ ణాభిముఖాః స్తన! = శాంతునికి అఫిముఖలు ఐన _ 

శాంతునికడక బయలుదేటీన ' అనుట _ స్త్రీలు శీత ఉప్పం = చలిని వేడిని _ 

చానను ఏండను న గణయ న్లి = లెక 0పరు _ అత్యు పెట్టరు. 

వాన ఉజుము అంతియ శాద్కు పిడుగు _ మేఘముయొక్క.. వీనిని చేనిని 

శాంతుంగాచిలా వెడలినవారు సరకుసేయరు, దేనికిని వెనుదీయరు, 

అయం అపర, = ఇది మజీయొకటి 

వో, ౧౭. మేఘ = (ఈ) మేఘము, పవన చపల వేగ: = గాలిచే 
on 

చుడుకెన వేగము . త్వ్రయు బలమును గలయటె, స్థూల భారా = ఫఘ$ డా 

(కరియు) లావు ధార అలనుబాణాల మొ త్రేముగలదై, _సనితే +, నాద = 

ఉరుమే భేరీభాంకారముగా6 గలదై, స్పష్ట ... = కః = (ఎట్ట ఎదుట) స్పష్ట 

ముగా తోచు! మెటుమను జెండా ఎ త్తించుకొని, ఛీ = మింట, ఫురమ ్యే 

నట్టనడియూరిలో శీ, మన్షవీర్యస్య శ్నత్రోః = పలుచబాలిన పర్శాకమము గల 

శ(తువుయొక్కు, (కరసమూవాం = కప్పపు మొ త్రేమున్సు) నప ఇవ = (శతు 

అధి) రాజుంబో తె, శ శాజ్క_ స్య = చందురునియొక్క_, కర సమూవాం హరతి = 

కిరణాల మొ తేమును .. కాంతిని _ పోంగొటుచున్నది, 
అ.) టు 

ఈవాన నడుమ, మింట రవంత తెజుపీ కలిగి దాన చందుండు తోంపగా 

(ఈదినము శుక్ల నవమియో దళమియో శానోపును _ దొంగత న పుమజణుదినము _ 
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వన నృ_-వవం న్విదమ్, త త్కుథ మేఖో ఒవరః, ( ఎవ్వం 

తేదమ్. తా కధం వసో అవరో ] 

న్లో, వత రేవ యదా గజేన్ష)మల్సినె 

రాధ్మాతల మోద 

ర్లర్భ్యద్బిః నతడి దృలాకశ బలె 

"్రయెొః నశల్యం మనః 

త త్కి_౦ (పోవీతభ ర్భృవధ్యవటహో 

హాహా పహూతానో బక; 

కావునమంచి వెన్నెలదినము అంతలో నుటీయొక మేఘము వానిని కమ్మి, ఆ 

వెన్నెల లేపండ చేసినది, అది యొటువలె నున్నదనలా _ కప్పము బాకీపడిన 

వీర్యహీన శ తువును (అధిరాజు వానియూరి నట్టనడుము నే, దుడుకుగా _పెకొని 

పటు వాణములం గొటి భేరధాంశారమతో జెండా యొ త్రీంచుకిొని 

ఒక్కు_మ్మడి కప్పము నెల్ల ఒడుచుకొన్నట్లు, ఈ మేఘము గాలివే యొడుపు 

గలవేగముతో లావుధారఅవాన కరియుచు ఈటుముచు, మెటుముచు మింట 

చందుని కిరణజాలమును పొంగొట్రినది _ లేకుండ, చీకటికమ్మునట్లు చేసినది, 

చూ. బుతుసంహార _ 

ససీక రామ్ళోధర మ త్తే వళ్దుర _స్పడిక్సతాకో ౭_శనిశబ్దమర్హ అః 

సమాగ తో రాజవ దుద్ధశిద్యుతి ర్భ ర నాగమకి శామిజనప్రియః "దియే. 

ఏవం ను ఇదమ్ = ఇ్తే ఉన్నది ఇది, నీవు “ెప్పినది సరియే, తత్ కథం 

ఏప. అపరః = మటీ యెట్లు ఈమటియికటి, (పాడు కొక్కెర కూయు చున్న డే, 

చూడు.) 

న్లో ౧౮. యదా = ఎప్పడు, ఏ'తెః ఏవ మేసఘుః = ఈ మేఘాల చేత సే, 

గ జేనం "మలిన! = మ ర్రేగజమువలె నల్ల నె, ఆ ధ్యాతల మ్చోద రై 1 = (నీటితో) నిండ 

పూరింప(యబడి కోలు బొజ్జలుగలవై | గజకాద్భిః = రూజుముచున్న వై, సతటిత్ ,., 

శబలెః = మెటుముతో కూడుకొనియు (డానివ) బెగురులతోను, కూడుకొనియు 

వానారంగులవి ఐనవానిచేత, మనః = (నా మనస్సు, సళ అ్యం = శాణపుములికీ 

గుచ్చుకొన్నటె ఉన్నది, హాహా = అయ్యయ్యో, తేల్ కిం = మటియిప్పడు; ఏమి, 
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(పాొవృట్. (పావృ డితి బఏ్తి శఠథ్ః 

శూరం శే (వహీవకా, ౧౮ 

వీటః.__వన నృసేనే, వవ మేతత్ , ఇద మవరం వశ్య 

న్లో, బలా కాపాణురోవీవం ఏదు దుషీ వ చామరమ్ బర్ సి ప్రదుట్నవ్య 
మత్త వారణ సారూవ్యం క ర్తకామ మి వామ్స్బరమ్. ౧౫ 

మాం లా నానాననానలనాలాాడాను en ననూ ము తా టా 

హూతాళః బకః = పాడు నిభాకాగ్యపు _ కొంగ, శరథధీః = పెకొకటి లోపలికి 

ఒకటిగా చూపు (మోసపు బుది గలదె, క్షతే = గాయమున, తారం = శార 

మును, (పకీపకా = దట్టముగా చల్గుచున్న చె, ఉన్న బాధను ఎంతేయు వృద్ధి చేయు 

చున్నదై అనుట, (పోషిత భతృ౯ ... వః = కాంతుల నెక బాసినవారికి చావుకు 

కొట్టు భేరివ లె, (పొవృట్ _ ఇతి = అని పలునచున్నది. 

మొదఅ నే ఉటుముల మెటుముల పెను కడుపుల మేఘాలకే నా (విరహిణి 

గుండె గాయపడి (వెత వెట్టుచు ఉన్నది, మణీ అందులో కారము (కుక్కినట్టు 

ఈ బళాలు భయంకరముగా “(పావృటిని కూయందొడంగిన జే _! 
టు 

(పావృట్ _ *“బలేవాన్యు బలేవాని (= “పకృృష్ట వృష్టి! అని) ఉప 

మో త్చేంక్షులు, 

అవును _ ఇస్తే యున్నది _ మటీ యిది యిం కొకటి చూడు, 

వో, OF, అమ్మరన్ = మిన్ను, బలాళా _ పాణ్ణ రోష్టేషం = రొంగఅ 

(గుంపునును తెల్లని తలపాగా కలిగి, విద్యుత్ ఆ ఆ ఫ్రై ప్త మరక = మెటుము అని 

పెకి ఇడ చామరములును గలిగి మ తేవారణ .. . చమదపుశేనుయగు సమరూపతేను, 
దా నా 

పోలికను, కతుకాశామం ఇవ = వేయం (పొంద౧) గోరినదియుం బోలె నున్నది. 

నల్ల మేఘాలమిన్ను పెద్ద ఏకుంగువలె నున్నది. బెగ్టుకములు సం్యడ్రముగ 
చుట్టురా తిరుగుట దానికి చుట్టిన తలపాగావ లె నున్నది, మెజటుము ((మెజయు 

టయు అడంగుట యు) వీంచుచో ఎ క్రీ యబడు చును దింప(బడుచును ఈన్నటి, చామ 

రమువలె నున్నది. ఏను(గునకును ఉఊష్టీషము”పెట్టి చామరములను 1 వేల వేయుదురు _ 

అవి గాలికి పెకి (కిందికి కదలుట వానిత్రో చానిని వీంచున టున్నది, ఉ కేకు, 
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వన న్స__ భావ, వశ్య పశ్య, [ భావ, 

న్లో, వై రార్ట్రతమాలవ్యతమల్నినె 

రాపీతసూర్యం నభో, 

వల్మీకాః శర-తాడితా ఇవ గజూః 

సీదన్ని ఛారాహాతాః, 

విద్యు త్కా-జ్బునదీపి కేవ రచితా 

[(పాసాదనంచారిణీ 

జ్యోత్స్నా దుర్చలభ రృ కేవ వనితా 

(పో త్సార్య మేమె రృ తా, 20 
యు కా అ Sap mipmap బట 

వో, ౨0, అ ద౯ తమాలప త్తం మలినెః = తడిసీన చీక టి "చిట్లయాకల 

వలె నల్ల నెన, ఏ _లెః మే -ఫెః = ఈ మేఘాఆచేత్యు నభః ఆపీఠ నూర్య్వ 6 ౫ ఆకాశము 

(తాలి వేయంబడిన _ లేకండంజేయంబడిన _ నూర్యుండుకలది ఐనది; వర్మీశా! నః 

పుట్టలు పెద్ద పెద్దవి అయ్యును వట్టి బోలం మట్టి దిబ్బలే కదా; కావున, థాం* 

హతాః = ధారలచే (_ పడువాననీటి చాళ్ళ చ్చే కొటంబడిన బై, ఈర తోడి తా$ 

గజాః ఇవ = చబాణములచే కొట్టంబడీన వీనుంగులవలె, సీద న్ని = (కంగిపోవు 
చున్నవి. విద్యుత్ = మెటుమ్కు (పాసొద సఖ్బారిణీ = మేడలు, (ఇపుడు 

దీనిపె, ఇంతలో దానిపె అన్నట్టు తిరుగాడు, శాష్బున దీపికా ఇవ = బంగరు 

దీపమువలె, రచితా = ఏర్పణంపంబడినది. జో్యోత్సాన్నా = క్రస్నెల, దుబళాల 

ఛభత్భజాకా = బలహీనులడెన మగండుగలు వనితా ఇవ = 'స్రీన లె మే మై 

చయయ నేక, (పోత్సార్య = (వానిం) దజుమగొట్సి వాతా ౫ అపహరింప( 
బడినది, న 

ఈనల్లని మేఘాలు మింట సూర్యుని [(తాంగివేసినట, 'లేకుండంజేనీనవి, 
లావు ధారలతో, బాణాలతో వీనుంగులం బోలె పుట్టలను ఆడ -ార్చినవి. ఆందో 

లదే మెలుప్రురతీ మిధైమిో6దినుండి మిదెమోందికి బంగారుదీపము వలె తిరుగు 
చున్నది, మొయిళ్లు చం(దుని మాపి వెన్నెల లేకండద. చేసినవి, 
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విటః వన న్రసేనే, వళ్య పశ్య, 

న్లో వతేహి విద్యుద్దుణ బద్ధక మ్యూ 
గజా 9 వాన్యోన్య మభిిదవ_స్తః 

శ కాజ్ఞ యా వారిధ రాః నధారా 

గాం రూవ్యర జ్లై (వ నముద్ధర ని, 2౧ 

అపి చ వశ్య, 

న్లో, మహావాతాధ్మాలే ర్శహివకులన్న్లె ర్థలధ ర. 

శ్చ ర్విద్యుత్స శ ర్హ్హలధిఖి రి వాన్నః (వచలితైః 

ఊఉ కేకులు, 

శ్లో ౨౧. ఏలే వారిధ రాః = ఇవిగో ఈ ముయిళ్లు, విద్యుత్ గుణ 4, 

శ్యూః = మెఅంము అను (పగ్గముతో _ బంగరుదానింబోని దానితో _ కట్ల బడిన 

నడుము (తాండులు _ మోవలుగలసె, అన్యోన్యం అభి దవ నః = ఒండొంటి పెకి 

పరు వెత్తుచున్న వెన, గజా ఇవ = ఏనుంగులవలె సధారాః = ధారలతో హడు 

కొన్న, శ కాజ్ఞయా = ఇందుని యు ర్రరువు చేత, గాం = భూమిని దూప్య 

రజా = వెండి చేరుతో, 'సముదర ని ఇవ = పపెకి ఎత్తుచుంబో లె ఉన్నవి, 
ణా థు అబీ a ఆలి 

ఇందుడు (తిజగతికి పతి. కావున భూమికిని, దానిని చేరుపున చూచి 

మన్నింపనో దండింపనో, వెండి (తాటిం గట్టి పెకి చేదించు కొనున ట్లున్నది, 

బంగరు మొలమోకులు గలిగి ఒజండొంటి తేట్లు పరు వెత్తు ఏనుగులంబో తె 

ఈ మేఘాలు మెజుపు తాళ్టున లిగి యొండొంటింగూడుచు ఈధారలు "నేలపె 

గురియుట, 

ఈ పమో త్చేంతులు, 

న్లో, ౨౨, మహో వాత ఆధ్మాతెః = పెను గాలితో బూరటిల్లిన వై, మహి 

వకులసీ'లె ః = ఎనుములగుంపువలె నల్లనె, విద్యుత్ పక్నేః = మెటుములు అను 

జెక్క_లతో, చలెః = పరువు లెత్తుచున్న, జలధరై? మేఘముల చేత, అన్హః = 

(మింట్సి నడుమ విద్యుత్ పమ్షైః = వైద్యుతేమను వెలుతురే అెక్కలుగాగలిగి, 

(పచల్మితెః = వెల్లివిరినీ పొటు, జలధిఖి రివ = సమ్ముదములచచేతే నుం బోలె _ అట్టి 
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వయం గన్ఫోద్దామా నవహరితశ స్పాజ్కు- రవతీ 

ధరా ఛారాప్మాతె ర్థణిమయశ రై ర్భిద్యతి ఇవ, 99 

వనన్శభావ వహీ ఒవరః, [ భావ, వసో అవరో ] 

—_ ల చర నానాజునాన నామన? ఆరా ల తలాతాలా. NI — దా. ద కాకలు. ల యు మాజా. రాలా 

(పొంగిన నలుసముదములంబో లియున్న వాని చేత _ అనుట, గన్గోద్దామా = పెకి 

లేచిన _ ఉ చృ్వనీంచిన మంటివాసన యను గవకాము గలదియుంబో లె నున్నదియు, 

నవవారిక ... తీ = [కొత్త పచ్చపచ్చిక మోనులు (అంతట దండిగా) గలదె, 
ధరా = ధర = భూమి, ధారాపాతెః = "పెనుపోంత గా పడుచున్న (వసుక) ధారల_ 

కొ సలవి సరుల చేత , మణిమయశ గః = వ జాలబాణాలతో, భిద్యత ఇవ = నీల్స 

బడుచున్నదియుం బో తె ఉన్నది, 

సెనుగాలి శే కొట్రుచున్నది. దానిచే మేఘములు బూరటిల్లిన క్రైనవి _ 

దాన అవి ఎనుములగుంపువ లె నున్నవి. అంతలో తళుక్కు_మనుచు అంతలో మాయ 

మగుచు నున్నవి, మెజటుములు అవి యాడించు అెక్ళలవలె నున్నవి, వానితో 

మొయిళ్లు పఆచుచున్నవి. (చాన) అవి నడుము వెద్యుతమను. వెలుతురు టెక్కు 

లుగా గలిగి వెల్లువంచాటు నలుసముదములవలే ఉన్నవి _ ఆట్లి వానిచేత తూట్లు 

పదునంతే విసరుగా వ్రరియు తెజుపీలేని వానధారల చేత మణి _ తెల్లని వృజము _ చే 

నిమికాతేములెన బాణములచేకంబోలె, ధర _ “ధరతీ విశ్వ మితి _ పెనను లోనను 

అన్నింటిని మోయువచె న భూమి, ఫిద్యత ఇవ = పగుల్పబడుచుంబో లె శాన్నది. 

ఏలన _ (మంచి నుంటి) వాసన _ మదమువ లె _ పెకి పొంగినది, [కొత్త పచ్చ 

గటికమో సులు అేచినవి _ కావున ఇంకను ఏమేమో లోపల దాంచుకొనియున్నది _ 

వానిని వెడలింతుముగాక అని, 

ఉపమో ల్పేంతులు, 

ఏష ఆపరో మేఘః సము త్తిప్పతి _ వాన తెబిపీ లేక కరియుచున్నను 
టీ (0 

ఆంతలో పెద్దదియు అంతలో చిన్నడియు అగుచుండును _ ఏలన (కొళత్త మేఘము 

కశాబుకొనుచు లేచుచును కరిసీ పలుచ నగుచును, మజల నొకటి లేచుచును అది 

కురిసి పలుచనగుచును ఉండును, అటు నడుమ లేచిన మళియొక శాలు మేఘమును 
ల! 

చూపి చెప్పుట, 
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న్లో, ప్ హే రత్రి శిఖల్టో నాం వటుతరం “శ్రీ క్రాఛి రా కస్టితః 

(పొడ్డ యేవ బలాక యా నరభసం సోత్య- జ్ఞా మాలిజ్లీతే ః, 

హంస రుషి తే పజ జే రతిత రాం సోచ్వేగ ముద్వీ'వీ.త 

కుర్భ న్నజ్ఞునమేచకా ఇవ దిశో మేఘః సముతివ్థతి, కి 

విటః ఏవ మేశత్ , తధా హి వశ్య 

శ్లో, నివ్పస్టీకృత వద్భవణ్ణనయనం నష్బృకపావానరం 

విద్యుద్భిః తణనష్టదృష్టతిమిరం (వచ్చాది తా శాముఖం 

న్లో, ౨౩, ఇదిగో మతియొకటి _ ఏహి ఏహి ఇతి = రా రమ్ము అని, శిఖల్లే 

నాం = "నెవి ళృయొక్క_, కేశాఫి? = శ్రీకల చేత _ “కేక” అని నెమిలికూత యను 

కరణమును, పటుతేరం _ గట్టిగా, ' బిగ్గరగా, ఆ(కన్లితేః _ ఆజచి పిలలంవంబడిన దె, 

సరభసం = తొందరతో, పోడ్డీయ = ఎగిరి (పోయి, సోక్క_ద్ధం = ఎంతయు 

ఆసతో ఆలికిత ఇవ = కాంగిలించుకొనం బడినది వోలె ఉన్నటైః ఊడ్జికో 

పజ్బ_జెః = విడువయిడిన తామరలు గల, తౌమరలను విడిచి వచ్చిన వెన, 

వాంసెః = అంచల చేత, స్టోజే౫ం = ఛయముతోను రోంతతోను, అతితిరాం 

ఊద్వీమీతః = ఎంతియు తల నిగిడ్చి చూడ (బడుచున్న దె, దిళః = దిక్కులను, 

అజ్ఞాన మేచకాః = శాటుకవలె నల్ల నివిగా, కర్వక ఇవ = శేయుచుం బోలే 

నున్నదియు నె, (ఏప అపర మేఘః = ఇదిగో ఇంకొక మేఘము, సము త్తిస్టతి = 

లేచు చున్నది. 

మరల నొక “పెద్ద (క్రొత్త మేఘము లేచుచున్నది. దాన లోకమంతయు 

కాటుక వూయత చేతనుం బోలె నల్లనెనది, సెమ్ముల పెద్ద కేకలు దానిని రారమ్మని 

పిలిచినట్టున్నది. బలాకలు ఎగిరిపోయి అసాసతో దానిని కౌణిలించుకొన్నవి. 

అంచలు తొమరలన దూరముగా పోయి మిక్కిలి భయముతో దానినే మో మె త్రి 

నో, ఎర, నీవు చెప్పినది సరిగానే ఉన్నది. _ చూడు. _ జగత్ = 

జగము, స్పీత అమ్మోధర ధామ = విశాల మైన మేఘమే తనన ఇల్లుగాం గలిగి, 

నెక జలద చృ(తాపిధానం = పెక్కు మేఘము అనుగొడుగులే మూతగా _ 

మేలుకట్టు గా 6 గలిగి పయోధారా గృృవో న్వగ ౯త౦ = వాన నీటిధారలు అను 

MR — 41 
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ని క్చేష్టం న్వపి తీవ నంవతి వయోధారాగ్భసో నృర్గతం 

స్చీ తా మో్య్ఫోధర ధాన్నునె క జలద చ్చ తావిథానం జగత్ , ౨౨౪ 

వన్నన్త-__._భావ, ఏవం స్విమ్. త త్పశ్య వళ్య [ భావ, 

ఏవ్వం కోదమ్. తా పెక్ట్ర పెక్ట్ ]: 

నొ, గతా నాశం తారా ఉవకృత మసాధా వివ జనే, 

వియుకాః కాన్వేన (స్రైయ వ్రవ న రాజస్తి కకుభః, 

జ ల క. నాలాల పా నా న నం. ద. ద ము టా నాం వాడా ల 

యంత ధారాగవాములోపల (స్నానమున పత గివట్లు కరియు భారలు), నిశ్చేష్టం = 
ఏమియు చేష్టలు లేక అనగా కదలక మెవలక, సం పతి = ఇప్పుడు, స్వపీతి 

౪ నయనం = (ఆని దల్లోో కదలక 

ఆడక యున్నట్టి తామరతంపర యను కమ్నలు గలిగియున్నది, నష్ట తపా వాసరం= 

(ఇది) రాతియో పగలో భేదము తెలియకున్నది, విద్యుద్భిః = మొటుముల చేత, 

తే ణదృప్ట == తిమిర౦ = నిముసమున _ అంతలో _ అగపడి, నిముసమున నే _ 

ఇవ = నిదించుచుంబో లె నున్నది, నిప్పస్తీ 

అంతలో నే _ అగపడక పోయిన చీకట్లు కలిగి యున్నది, (పచ్చాదితా కాముఖం = 

(కళాముఖం =) దిక్కుల మొదళ్ళు _ అడుగుభాగములు _ అన్కు మొగమును కప్పు 

లోకము ఎటు మూసీనది ఆశే యుండునటు తామర తంపరయను కన్నులు 
య య 

గలదై, రాతియో పగలో తెలియక, మెటుములక అంతలో పోయి అంతలో 

కమ్ముకొనుచీకట్లు గలటె, మొగ మగ పడనీక కప్పుకొని మేఘాలనుబం గాళాలో, 

మేఘాల చాందిని! కింద, + వషజక ధారల యం (తే ధా రాగ్భవహామునందు కదలక మెదలక 

ఒక్క శే నిద గా నిదపోవుచున్నదో అన్న ట్లున్నది, 

ఆవును ఆశే యున్నది, మటి చూడు చూడు, 

వో, ౨ అసాథా జే = అసత్చురుషునందు, ఉపకృతం ఇవ = ఉప 
కారము _ మేలు _ వలె, తారాః = నక తాలు, నాకళంగ తా = నాళనమను _ అగ 

పడమి _ పొందినవి, కఠకభః = దిక్కులు, కానీన వియుకాః ,స్తీ,యః ఇవ = 
అ.) జూలీ sy 

(పియుని వియోగము పొందిన పస్ర్రీలకలి, న రాజని = (ప్రకాశింప కున్నవి, 
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[వకామా.న్నన్న ను వం (తిదశ వతి శత్రున న్యశఖినా 

(దఏీభూతం మనే పతతి జలరూశేణ గగనమ్. 2 

అ చ, వళ్య, 

న్లో, ఉన్న మతి నమెతి వర్షతి 

గర్జతి మేసఘుః కరోతి లిమి రౌఘమ్ 

(పథము శ్రీ రివ పురువః 
కరోతి రూపా ణ్యనే కాని. ౨౬. 

శరా కాలం నా లా 

గగ నమ్ = మిన్ను, త్రీదళపతిశ స్త్ర స్య ననా = ఇంద్రుని యాయుధ మెన పిడుగు 

యొక్క యగ్ని చేత, (పశామ ఆంత; తప్త = (మూ'సలోనుం బోలెలోపల 

ఎంతే యు (శాంగినదై, ద్రవీభూకం = కరగినచ జలరూపీణ పతతి = నీటిరూపాన 

పడుచున్నద్సి (ఇతి = అని, మన్యే = తేలంతును, 

నశ్న|తాలుపోయినవి - దిక్కులు నల పడి (పకాశింపకన్నవి. ఇం (దుని 

పిడుగువేడికి మూసలో కరగినట్టు, నమున్నుకరంగి నీటిళూపాన (ప్రవహించు 

చున్న టున్నది, 

ఈదు ర్లినవర్ల నలో (ప్రాయికముగా ఉ లేములు _ 
ద nn 

మన్యే శ్క్త (ధువం (పాయో నూన మి త్యేవమాదిఖిః 

ఉ త్పేంకా వ్యజ్య తే చ బె రివ శబో2_పీ తొద్భళ 8, దండి, 11-2834. 
బ్ ౧ 

పిక్క శ్లోకములు సుఫాషిత రత్న భాండా గారమున ఉదావ్భాతములు. అట్లగు 

టయు లోశాన మెచప్పే, 

వో, ౨౬, పథమశ్రీః పురుష. ఇవ = (గభకాదర్శిదుండగు) పురుషుడు 

తనక తటాలున తీొలుమాటు మితిమోణిన సంపద కలిగిన లైన, వా జట్టే ఆబ్లు? 

మేఘః = మొయిలు, ఆశేశాని రూపాణి = పెక్కు రూపములు పోందుచున్నది _ 

సెవ్క_ వేసాలు వేయుచున్నది _ పెక్కు చేష్టలు చేయు చున్నది _ పెకి లేచు 

చున్నది _ పురుషుండును (క్రొవ్యున సె! నిగుడును _ పెకే చూచును, (అంత లో) 

వంగును (కురియుటకు, పురుషుండును (కిందికి చూచును (ఎదుటి వానిమో (ద 

చూపునిలుపక); వప౯తి = కురియును _ పురుషుడు దండిగా ఇచ్చును, 

గజకాతి = ఉటుమును _ పఫురునుండు బడాయి మాటలు (పేలును, తిమికౌఘనస్ 

కరోతి = చీకటి మొత్తమును కలిగించును _ పురుషు(డును మోహాంధ కారమును _ 
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విటః.ఏవ మేకమ్, 

న్లో, విద్యుద్భి ర్ష్వల తీవ నంవిహాన తీ 

వచ్చ ర్చలాకాశ్నతె 

మా౯ హే న్లెణ వివల తీవ ధనుపా 
ళ్ ౧ 

ధా రాశరోద్దారిణా 

విస్పష్టాశని నిస్యనేన రన త్రీ 

వాఘూర్ణ తీ వాన్నిలై 
ర్నీలై ః సాన్ద) మి వాహిఖి ర్ల్హలధ ర 

పరాపాయ త్రీ వామ్మురమ్, 92 
యు 

కన్ను గానమిం _ బొందును, అఆేశాని రూపాణి కరోతి = మేఘము లెక్కలేని 

రూపములను _ ఏనుగులవియు కొండఅవియు "పెద్ద మేడలవియునగు ఆకృతులం _ 

బొందును, ప్రరుషు(డును నిలుక డలేని స్వభావము గలవాడై, పక విధాల 

వేసాల తోచును, 

మేఘము దారి ద్యమునుండి తటాలున మితిలేని సంపద పొందినవా(డు 

ఎ బ్లైట్లు నడచుకొనునో అటటు తాను నిలుకడ లేక నడుచుకొనుచున్న ట్లున్నది. 
మిం రంల 

అవును, అటే... 

నో, ౨౭. అమృరం = మిన్ను, విద్యుద్భిః = మెటుముల వేత, జ్వలిత 
య 

ఇవ = మండు చుంబో లె ఉన్నది, బలాశాళ లేః = (మేఘాల పె మూ6గన)ు లెక్కలేని 

బెబ్బరుల చేత, ఉచెః సం ,., = బొబ్బనవ్వు నవ్వుచున్న ట్లున్నది, ధారా - 

ధార అనుచాణాలను (కప్క_చున్న, మాహేస్తేణ ధనుపా = 

మహేం(దునిదెన వింటితో, బొమ్మఖొరడుతో, వివల్త్లతి ఇవ = (పెకి దుముకు చుం 

బోలె నున్నది, విస్పష్ట ఆశని. నిస్వశీన = మిక్కిలి బిగ్గరయెన పిడుగుల్టమోంత 

చేత, రసతీ ఇవ = మొరయుచుంబోలె ఉన్నది, అనిలెః = గాలుల చేత, అఘూ 

ఇకాతి ఇవ= సుడియుచుంబో తె రూన్నుది, కీ లె; అహిఫిః ఇవైానల్ల ని పాములతోనుం 

బోలె, సాన్షం = దటముగా, జలధరః = మేఘములచే, ధూమాయతి ఇవ = 
శు a 

పాగయుచుంబోతె పొగ్గచే కమ్మ బడినదడియు ౦బో లె, ఉన్నది. 

శఛవ్రోడారి ళా = 
౧ 
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నన న్న__-- 

శ్లో, జలధర, నిర్లజ్ఞ సృ(ం 

య దయితన్న వేశ్నగచ సిమ్ గం యు గ్య ౪ సం 

స్పవని తేన భిషయి'త్యా 

భారాహాస్తెః వరామృశ సి, ౨౮ 

భోః శక, 

శి CY ad అద్య ఇ జ జట ా జాం FAR కిం తే ప్యాహం పూర్వర త్మ వన ॥ 
అణాల 

య త్తం నద స్యమ్బుదసింహన్నాటై 

జా, మజా ల 

మెటుముమంటలు, బలాక అ బెబ్బనవ్వులు, ఇం[దధను ధాజా రాబాణో దార 

ములు, పిడుగు (మోతలు, గాలుల సుళ్ళు, జలభ రాహుల పొగలు _ వీనితో 

నిండ యున్నది అక సము, 

శో ౨౮,  జలధథర = మేఘుండా, త్వం = నీవు; నిలకాజ్జః = వట్టి సిగ్గిడివి, 

యత్ = ఏల (అట్లనుచున్నాన్రన, దయితే స్య వేళ్ళ గచ్చ న్నీం = (పియుని యింకీిీకి 

పోవు చున్న డానిని, సని లేన ఫీపయిత్యా = ఉఊటుముతో బెదరించి ఛారావాెః=ా 

ధార లను చేతులతో, ప రామృళనీ = తాండచు శిడవుచు ఉన్నావు, 

మేయఘుయడా, సిగ్గు లేదాయె శీ నీక, నేను నాప్రియానింటికి పోవుచుండ 6గా 

నన్ను ఆ టిమి బెదరింతువు, నీవేతులం చాంశదవు! తడ వెదవు! 

భో శక్ర మీ ఇం[దు6డా, 

నీవు కదా మేఘుములను విప్పి తోలి యిట్లు వాన కరియించువాండవు, 

కావున నిన్ను అడి గెదను, 

వో, ౨౯. అవాం హి = నేను గదా తే=నీక, వూవకరతి పసశా 

కిం = ముందు (నీతోడ్రి రతిలో ఆస ట్రరాలనె ఊంటినా? మనకు ఎన్నడైనను రతి 

సంబంధము ఉండెనా*ి యత్ = ఏల (ఆడిగెదనృన, త్వం = నీవు, అమ్బుద సింహా 

నాదైః = మేఘముల (ఉఅబుము అను నీంవానాదములలో. నదసీ = అజ వెదను * 
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న యుక్త మేత తియ కాజ్ఞి తాయా 

మారం నిరోడుం మమ వరపాతె ౪. ౨౨౯ 
౧ రు యె ఎ 

అవి చ, 

న్లో, యద్య దహల్యా కంత్రో రహా 

య దసి శక్ర గాత మో =_స్మీతి 

లేద్య న్న మాపి దుఃఖం 

నిర వేత నివార్య తాం జలదః, 3౦ 

నీవు నన్నేమో బెదరించి నామాందనేమో _ అజ దుచున్నా వే అదేమిటయ్యా * 

(పియశాశ్తి తాయాః = (ప్రియునిచే ఎదురునూడబడుచున్నదానవెన, కాదా _ 
(వియునిమో (ద అనగొన్నదాననెన _ మమ = నాయొక్క, మౌగ౯ాం = దారిని: 

నిరోద్దుం = ఆడ్డుటవ, న యుక్తం =తగవు గాదు, 

అయ్యా; అడిగెదను, "నీను వసంత సేనను మునుపు ఎన్నండైన నీమాంద 
మననుపడియుంటినా * నీతోడి రతీసంబంధము కలిగియుంటినా ౪? నీదాననా 

చీను*ి మటి నీకేల ఈయబణప్రులు బెదరింపులు 9! "నేను న్మాపీయుం గాడ గోరి 

పోవ్రచున్నాను, అతండు నాకె కనుపేటుకొని యున్నాండు, ఇటు జల్టులతో 
కు ఈం య రణ 

నాదారి యడ్డుట నీవ తగవుగాదు, తరవో కాదు, 

వసంత సేన మంచీ కీలవతియే. ఐనను బోగముది వనందున ఎబ్బెణీకము 
లేక ఇట్లు ఎన్నండయినను మునుపు నిన్ను కూడియుంటినా పర పురుషునితోనుం 
బోలె అనుచున్నది, శీలవతి కులాంగన ఇట్టనదు, రసాభాసకారణ మగును, 
చేవళయణట చే మర్ష జీయము కాబోలు, 

ల్లో వెం. ళక =ళకుండా, ఇందా యద్యత్ = ఎటువలె, అవాల్యా 

హేతోః = అవాల్యకోసము, గౌతమః అన్ని ఇతి మృషా = నీను, గౌతముండ నే 
అని అసత్య్యమును, వదనీ = వెప్పురువో _ ఎన్న డో చెప్పినను ఇప్పుడు చెప్పిన 

ట్లున్నది ఆది నావ _ తద్వత్. = అటువలెచే, మమ అపి దుఃఖం = నాన సయితీము 

(వియోగ) దుఃఖము, నిర ఆపేక్ష = ఓయి (ఇతరుల దుఃఖమును) సవకు సేయనివాండో, 

జలదః = (ఈ) "మొయిలు, నివార్యతాం = మౌన్నంబడును గాక, 
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అవీ చ, 

స్తా, గర్హ వా వర్ష "వా శ్ర 

ముఖ్బు వా థతకో ఒళనిమ్, 

న శక్యా ష్ (ప్రీ యో రోద్ధుం 

(వస్థితా దయితం (సతి, 5౧ 

న్లో యది గర్జతి వారిధరో 

గర్జితు, త న్నామ నిష్టంరాః పురుహోః 

అయి విద్యు త్స)మదానాం 

త్యే మవీ చ దుఃఖం న జూనాసి, కు 

ఆపుడు నీవ ఎంత దుఃఖము కలుగలా, మగండు గౌతముడు ఇంట 

లేనపుడు చేను గ"తముండ నే వచ్చితినే, తీయ్య వే తలుఫు ఆని లోపల దూటిన 

వాడవు కావా? నా దుఃఖమును అట్టి దేకదా. మటీ యీ మొయిలుచే నన్నేల 

ఆడ్డుదువు నీవానిని అవతలికి పీలుచుకో _ నన్ను పోనిమ్ము. 

ల్లో, 3౧, శక = ఇందు( డా, గజ౯ా వా=కులటుముము, వసప౯ వా= 

(కాదేని కరియుము, ముజ్బ వా శతశః అళనిమ్ = శాదేని పిడుగులను నూణుతూర్లు 
అ అ ఇ” = జ కా విసరు, దయితం పతి (పన్టీతాః (పీయుంగార్చి బయలు వెడలిన, కః 

తొ! రోద్ధుం న కళ్యా = ఆడ్డ గంప నలవిపడరు, 

(పియుంగూర్న్చి యిల్లు వెడలిన స్త్రీలు చేనను ఆంపరారు, ఆఫుటకైన 

నీ పయత్న్నములు వృథా, నీవు ఊటునువోయి. కురియవోయి, పిడుగులు విసర 

వోయి, బేనను నన్ను ఆంపలేవు పో, 

వో, 3౨. యది గజజాతి = ఉటుము చేని, వారిధరః గజకాతు = మేసుము 

ఉటుమనీ, లేత్ నావు = కావుననే అదే, పురుషాః = మగవారు, నిష్ట రాః = 

(కూరులు _ కఠినులు _ దయారహీతులు, అంతే, ఆయి విద్యుత్ = ఒ లే మెటుమౌ, 

త్వం ఆపి చ=నీవు సయితేమ్కు (ప్రమదాచాం = జవరాండ, దుఃఖం = దుఃఖమును, 

న జానాసి = ఎటుగపన్నా వే! 



వీలని మృ చ్చకటికము 

విటః._.భవతి, అల మల ముపాలమ్మేన, ఉవ కారిణీ త 

వేయమ్. 

నో, ఐరావతోరసి చ లేవ సువర్లరజ్ఞాః 

ఇ లి -జి లి జ పె? ఎ లన్య మూర నిపూ తవ సితా వతాకా 

అఖజ్జలన్య భవనోదరదీపి కీయ 

మాఖ్యాతి శే డియతమన్య హి నంని వేశమ్, 53 

మొయిలు నుగవాండు, కఠినుండు, ఉటిమిన ఉటుమనీ, అమ్మో మెబుమూ, 

నీవు ఆండుదాన వే, నీకెనను నాయాడుదాని దుఃఖము తెలియదు, 

భవతీ = అమ్మా, ఆలం అలం = కూడదు కూడదు _ ఉపాల మేన = 

దూజుట _ ఆపశారిణీ = సాయము చేయునదే, తవ ఇయం = నీక ఇది, (ఎట్టన 

ఖో, 53. పా = ఏలన, ఇయం = ఇది యీమెఅుము ఐరావత ఉరసి_ 

ఇంద్రుని తెల్ల యేను(గు _ ఐరావతము _ చానికడుఫు _ జమ్ము _ మాద, చలా = 

కదలాడు, సువణళా రజ్జు: ఇవ = బంగరు పగ్గమువ లె డూన్నది, (శలస్య మూధథ్ని౯ా = 

క ండతల(కొమ్ముుమో6ద, నిహీతా = ఉంప(బడిన, సీతా పతాశా ఇవ = తెల 

జెండా వోలె ఊన్నది, ఆఖణల స్య = ఇం(దుని యొక్క, భవన ఉదర దీపికా 

ఇవ = ఇంటిలోపలి దీపమువలె ఉన్నది, ఇ క్లైల ఎత్తున తళతళలాడుచు అగపడు 

చున్నచె, చే= నీక, (పియతమస్య సన్ని వేళమ్ = నీ యత్యేంతే దయితుని యింటిని, 

ఆభఖ్యాతి = తెలుపుచున్నది. 

మెబుములోోడి మేఘము తెల్ల ఏను(గువ లెను మెటుము వాని క క్యూబంథము 

వలెను ఉన్నది. మేఘము కొండవలె ఉన్నది, మెటుము దాని కొమ్మున కట్టిన 
జెండావలె ఉన్నది, మేఘము ఇందుని (నీమెంటుపూ(త) బంగాళావలె ఉన్నది, 

మెజుము అందులోని దీపమువలె ఉన్నది, అట్లు ఆవెలు(గులచే నీవ (పియతముని 

యింటిని ఈవానశచీక టిలో ఇదిగో ఇక్కు_డ అని చూపుచున్నది, 

ఏవం = ఇే, తత్ ఏవ ... = ఆదియే అతని యిల్లు, 
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విటః సక లక లాభిజ్ఞా యా న కించి దిహ త వోవ బేష్టవ్య 

మసి, త్ర థావి చ్నేహః (పలావయలి, అత (పవిశ్య క్రశోపో 

౬ఒత్య_న్నం న కర్శవ్యః. 

శ్లో యది కువ్యసి నాస్తి రతిః; 

చేన వి నాథవా కుతః కామః! 

కువ్య చ కోవయ చ త్యం 

(వనద చ త్వం (వసాదయ చ కాన్నమ్, 3౮ 

సకలకలాభిజ్ఞాయాః = ఎల్ల కళలు ఎజింగినదానవైన నీవ, న కిబోత్ ఉప 
జేస్టవ్యం = ఇంచుకయు నేర్పవలసినది లేదు, తధాపి స్నేవాః (పలాపయతీ = 

ఐనను (నీకెననా (స్నేవాః) స్నేహము, ((పలాపయతి) పలికించుచున్నది, 

న్నేవాపుంబెంపుచే ఈమాటలు వెప్పుట, సలవోశజెప్పుట్క మౌనలేకున్నాను _ 

చప్పకన్న తరువాత పళ్చాత్తాపముపాలు అగుదు నేమో, కావున చెప్పుదును, 

రోసి అత్య న్నం న కతేకావ్యః = ఎక్కువ గా కోపపడకూడదు, 

వో, నిర. యది కప్యని = కోపపడుదుజేని, న అన్నీ రతిః = పీతి _ 

అనురాగము _ కేళి _ ఆట _ ఉండదు, అథవా = అట్లు కాక మల్, కోజీన వినా = 

కోపము లేక, గుతః కామః = శామము _ అనురాగము _ రతి _ యెక్క డిది శ 

కోపముతో కూడుకొన్నచెనశీ _ పొలయలుక కల 'దైననేే శామము _ రతి _ 

రాణించును _ పొలయలుక నాటి నిదురయు ” అని, యది యమూల్యమని సుమతి 

శతకకవియు చెప్పి నాయడు _ “సో౭_ీ కృతో భగవతా మకరధ్వజేన ” అని శాంత 

శాలి తాఫు తిన్న కాంతుని మదనుండు మెచ్చుకొనునట _ అమరుకము, కుహ్య చ = 

కోపపడియు, కోపయ చ త్వం = నీవు (శాంతునికి కోపము కలిగింపుము, కోప 

పడు _ దానిందీపళా శాంతుండు బతీమాలినను, పాదాలలో (వాలినను, తేరకం 

డుముు అంతట శాంతునికి కోపమువచ్చును, అంతట _ (పసీద త్వం = నీవు 

(పసన్ను రాలవు _ అలుక తీటీనదానవు కమ్ము _ (పసాదయ కా న్లమ్ = శాంతు 

నిం దేపులాము, 

కోపపడుము, శాని ఎక్కువగా పడకు, ఒక్కట కోపమే ఐన రతము _ 

కూటమి లో సంతోషము ఉండదు, మటి కోపమే _ పొలయలు"కే _ లేకన్నను 
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భవతు, ఏవం తావత్, భో భోః, నివేద్య తా మార్యచారుద కాయ 

క్లో ఏషా ఫుల్లకదమృసీవసురభౌ కాలే ఘనోద్భాసి తే 
కాన న్యాలయ మూగ తా సమదసనా హృష్టా జలాన్లా/లకా 

పిద్యు ద్యారిదగగర్జి తె ః న చకితా త్వద్దర్శనా కాజ్జీ ణే 

పాదౌ నూపురలగ్న కర్ణమధ రా [(వమయోలయ్నీ స్థితా, 3౫ 
nt EE వాయి లాలా. నాలను! 

సంతోషము రసవంతేముగా నుండోదు, కోపపడు _ వా(డు తేర్నినను లేజుక 
యుండుము _ వానికిని కోపమువచ్చువణక, నీను లేజుము _ వానినిం చేర్చుము _ 
అంతట ఇంతి యని వెలెపటరానంత సురత సుఖము అనుఛభవింపుము, లు 

ఈ యుప టేశ మెల్ల _ ఇది కన్నెటికమగుట వేత చేయు.బడినది. 

భవతు = మణి కానీ _ పో_ అనుట, ఉండు “వేను తెలిపెదను, ని వేద్య 

తాం... = చారుద త్తెయ్యకు చప్పుడు, ఎటింగిం పుడు, 

నో, 5౫. ఏపా = ఇదిగో ఫుల్ల కదమ్బు నీప సుగభె కాలే = ఫూ-చిన 
ఎజ్టిని యు తెల్ల నియు కడుముల పరిమళముగల కాలమున _ ఈతొలకరి సంధ్యా 

వేళలా _ ఘనోద్భాని తే = మేఘాలచే మిక్కి_లియు ఒప్పుచున్న సమయమున, 
సమదనా = కామ పేరికేయె _ మనసు కామముతో _ ఉత్కంఠతో నిండలాం _ 
తాళ లేక _ వృాప్రా = హరుసముగొన్న మె, జల్నాదకాఆలకా = (చాను నీటితో 
తడిసిన ముంగురులు గలదై _ ముంగురులు తేడిన్సి వానబొట్లు రాలుచుంద 6౫గా, 

కాన్సస్య ఆలయం = కాంతుని ( = మనశ్ళోరుని) యింటికి, ఆగళతా = (తానె) 

వచ్చినది, విష్యుక్. వారిద గజికా తెః = మెటుములచేతేను ఉయుములచేతను, 

సచకితా = భ యముగొల్చ్ప(బడినది, త్వత్ దశజాన అకా కిణీ = నినుచూడను 
ఏం తేని కోరికవహించి యున్నది, నూపురలగ్న ... = అంజెలలో తగులుకొన్న 
(చారి) బురదగల్క, పాదౌ = పాదములను, (పకాళయ స్తీ = కడుగుకొను చు, సత = 
(వాకిట నిలంబడీ యున్నది, 

మొయిళ్ళతో (పకాశించుచు ఎలుఫు తెలుపు కడుముల పూతేపరిమళము 

వెదంజల్గుచున్న యీశాలమున్య మనసున రతి శే, ముంగురులు తడియుచున్నను 

లక్ష్యు పెట్టక, వల్ల భునియింటికి అభిసరించినది, ఆమెను మెటుములు ఉణంములః 



వళ్ళు మెోొ2_ జః లీలి] 

బారు( అకర్ల () వయన్న, జాయతాం కి మేత దితి, 
క ఫ్రీ ఫి క్ష 

విదూ____య ద్భవా నాజ్ఞావయతి, (వసన్ససెనా మువ 

గమ్య, సాదంమ్ ) న్యస్కి భవృతే కః. (జం భవం ఆణవేది. సోలి 

భోదీవ ] 

వన_న్న__-ఆర్య వస్తే, స్వాగత మార న్య (విటం (వతి) భావ 

ఏషా ఛత్ర ధారికా భావ ఎనన భవతు, [అజ్జ, వన్దామి. సాఅవం 

అజ్జన్స. భావ, వసా ఛత్తధారిఆ భావన్స జ్లేవ భాదు |. 

విటః___( న్యగతమ్ )అనే నోపాయెన నిపుణం పేషీలో ఒ-స్టె. 

(వకాశమ్ ) ఏవం భవతు. భవతి వనన్తనేనే 

శ్లో, సాటోవకూటకవటానృలతీజన్నృభూ మే, 

శా కర్త న్యు రతి శేలికృ తాలయన్య, 

లా జ శా a ర... ల. ద నాముజంత - భద ద కతా యు... నాగానానాండన చాజ్యాానాా. జను రా శా శా 

జడిపించు చున్న వి, నిన్ను చూడను ఎం జేరి వాచిపోయి యున్న ది. కాలి యందె 

అలో బురద _ తడి వీథిలో నడిచినందున _ అంటుకొని యున్నది. దానిని కడుగు 

కొనుచున్నది. వాకిట కను పెట్టకొని యున్నది. ఇట్లు అత్య్యుద్దీపన కాలమున వచ్చి 

ఉన్నది, 

కిం ఏతత్ ఇతి జ్ఞాయ తాం = ఏమిటియో ఇని కనుగొనవయ్యా. 

నిఫుణం |పేపిరే అన్నీ = చేప్పుకామిణ, నీను పంపి వేయంబడితిని, 

శో 3౬, సాటోప కూట కపట అన్ఫలే జన్మభూ మేః = గవకాముతో 

కూడుకొన్న (కూట =) మాయలు, (కపట =) నిజమును, కలరూపును. చాంచు 

టలు, కలలు _ ఇటి వీనికి ప్రటిని లయిసది, శాఠ్యఆత్మక స్య = మోసము _ లేనిది 
౧m 6 లు య 

యున్నట్లు నటించుటయే _ (పాణముగా సారముగా గలదియు, రతికేళి...న్య = 

రతి _ అనురాగములతోడి _ యాట లే స్రీ ఫురుషులక లయిక యందలి యాటలే 

యిల్లుశాల గఅదియు,.. సురతోత్సేవ సజ్దివాస్య = సురతీమునందలి కోరికలు 
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వేశ్యావణన్య సురతోత్సవ నం (గ హాన్య, 

దాతీణ్యవణ్య ముఖనిమ్క- )యనిద్ధి రసు. 3౬ 

( ఇతి నిప్కా- /న్ఫొ విట:, 

వననృ_ఆర్యమై| లేయ, కుత యు పూక ౦ ద్యూతేక రః, 

[ఆజ్ఞ మిశ్చేల, కహిం తుమ్హూణం జూదిఅరో ]. 

తీటు నుత్సావామే (బేరఫు లాభముగా గఅదియు, ఐన వేశ్యా ఆపణస్య = బోగ 
ముది యను నంగడిలో, దాకీణ్య పణ్య సుఖవిప్కు_9) యనిద్దిః = దాహీణ్యమయు _ 
మొగమాటము _ చేర్పు _ అను సరకునకు సులువుగా సుఖము లోను వెల చెల్లించుట 

కలుట, అస్తు = అగునుగాక, 

వేశ్య _ బోగముది _ వెలయాలు అనునది అంగడి, దానికి స్రీ పుంసం 
యోగ కీడయే సరకులు పఅచుకొనియుండు కొటు, అక్కడ నే గవళ౯ాముతోోడి 
మాయలు కత వములు కల్లలు పుట్టుట, చానికి మోసము _ మననున నొకటిగాను 
బయటికి నొకటిగాను ఉండుటయే (పాణము, సారము, లాభము ఏమనగా 
నురతోత్సవము, 'సరక్షు( = పణ్యము) దాఖతీణ్యము _ మోమోటము, నేర్చు _ 
వామ్యము మాని _ (పత్యాలింగన (పరిచుంబనములు _ ఎవురొత్తులు _ మొదలగునవి 

ఒసంగుట _ మొదలగునది,(ఆసరవ ఇచ్చి దానికి సుఖము _ సౌఖ్యము _ సొగపు _ 
అను వెలను నులువుగానీవు పొందుదువుగాక, లుక్చాను లేకండును గాక, 
ఇబెల్లనుంగూడ ఇది వసంత సేనక కన్నె లేకమనుటను నూచించును, 

విటుండు బోగమువారియింటి పండితుడు అనుభవళాలిి మమ౯ాజుండు _ 

కావున చెప్పవలసిన సలహా _ ఈ వేళలో ఈవానలో అట్లు ఉఊదీపీత వె వచ్చితివి, 

పొరపాటు లేక సుఖసీది _ నూటికి నూలు కలుగునుగాక ఆని చక్కని సలహో 

చెప్పి పోవుచున్నా (డు, ఇతి నిస్కా) నః _ అని యుండవలయును, తానే చెప్పి 
నా(డుక దా, (పేషితో=_న్మీ ఆని. ఐనను నిజముగా ఆతనికి వసంత సేన కులాంగ 

నతా మా నములు తెలియవు. ఆమెక ఈ యుపదేశమంత గా చెల్లదు, 

యు హ్మెకం ద్యూతే క రః - మా జూదరి, దాని యిలడ బం గారునగను 
య 

జూడదాన ఒడ్డి ఓడితిని అని సంజేశము ధీరముగా పంపినాడుగాన దానినే అతనికి 



వక్బమోఒజ్య॥ః శికికి 

విద్య ( స్వగతమ్ ) ఆశ్చర్యం భోః, ద్య్యూతక ర ఇతి భణ 

న్వాకాలంకృతః |పియవయస్యః,. (వ్రకాశమ్) భవలి ఏవ ఖలు 

శుష్క_వృత వాటి కాయామ్, [హీ కీ భో జూదిఅరో త్తి భణ న్ఫీఏ 

అలంకిదో పిఅవఅస్యో, , ఏసో కు సుకరుకవాడిఆఏ |. అం క) ఎ భోది ఎనో ఫే సుక ల ] 

వన నృ__ఆర్య, కా యుష్మాకం శువ్యవృకు వాటి కోచ్య లే! 

( అజ, "కా తుహ్మాణం సుక్ట్ర రుక్ వవాడిఆ వుచ్చది ] 

విదూ...భ వతి, యత న ఖాద్య సే న ఫీయతే,. [భోది, 

జహిం ణ ఖాయీలఅది ణ వీ ఈఅది ] 

(వసన్మసేనా స్మితం కరోతి) 

విదా__త స్మా తృ్రవిశతు భవతీ, [ తా వవినదు భోదీ ] 

వసన్త-_( జనాన్సికమ్ ) అత (ప్రవిశ్య కిం మయా భణిత 

వ్యమ్ వ్ట్టే, వవిసిఅ కిం మన భణిదవ్యమ్ _. 

చేట్ తెకర, అవి సుఖ స్వే (వదోవ ఇతి. | జూదిఅర 

అవి సుహో చే వదోసో త్రి], 

వన న్మ___అపి పారయివ్యూమి, [అవి పా రఇన్నమ్ ] 

a వ. లతా 

చమత్కృ_రించు పేరుగా ని పుణముగా నే వ్యవహారిం చున్నది, దాన అకతినిని సంతోష 

పెటుదును అని, మె. లేయుండు దానిని వసంత సేన చారుదతునికి “పెటిన ఆలం 
ళం యా వాతి Jn) 

శారము అనుచున్నా (డు, 

=] 

అపి సుఖః తే (పదోషః _ ఈనునిమాపు నీక సుఖముగా హాయిగా 

నున్నదా కః 

అపీ పారయిహ్యోమి = నీను (అంతక _ అట్లనుటకు చాలుదునాా సమ 

ర్గను ఆగుదునా* తటాలున కలసికొన్న (పియునితో అత్యుత్కృ_ రితి తాను 

ఆధీరత మౌని అట్లు ధీరము గా, ఇంచుక హేళన గర్భము గా పలుక6ంగలనా * 



చేటీ__అవనర ఏవ పారయిప్యతి, ( అవనరో జ్లేవ పార 

ఇన్పది ] 

విదూ__[వవిశతు భవతీ, [(వవినదు భోడీ ] 

వనన్న-_--( వవి శ్యోవనృత్య చ, పుసప్పై స్తాడయన్వీ) 

అయి ద్య్యూతకర, అవి సుఖ స్వే వదోవః, [ అల జూదిఅర, అవి 

సుహో బేవదోసో], 

బారు ( అవలోక్య ) అయే, వన న్నసేనె (వాప్తా, 

( నహర్షి ముఖ్ధైయ ) అయి (వియే, 

న్లో, నదా (వదోపో మమ యాతి జా(గతః 

నడా చ మే నిశ్వనతో గతా నిశా 

త్వయా న మెతన్య ఏవ ఫవొాలలోఛచ నే 

మ ను మాద్య శోకాన్నకరః [వవోషకః, [క] యొ 

ల. కాాగాకాతవాూగాలండా. వ ద. వానానాాాానానా. 

అవసర ఏవ పారయిష్యతి = సమయమే సామర్ష ర్ల స్థిముం గార్చును, పుశ్చుః 

తాడయన్సీ _ పూవులతో కొట్టుచు. అందులకై pe పూవులు పట్టుకొనియే 

యున్నది. చేత సూలు విలాసమును పెంచును, లకీ శేల్ల మ్మి (పనసీదముగ దా, 
6 ద థి 

అయ్ ,., = ఓహో వచ్చినది వసంత సేన, అయి _ అని కోనులామం (తే ఇము _ 

శో 38, సదా = ఎల్లప్పుడును. (పదోషః = మునిమొఫు;, మను జ్యాగతః 
యాతి = నావ (నిద్రలేని మెలంకవతోడ నే కడచును, సదా చ= ఎల్లప్పుడుచే, 
మే = నావ, నిశా = రాత్రి. నిశ్వసతః = నిట్టూర్చుచు నే, గతా = కడచు 

చుం డెను, విశాలలోచ నే = నన్ను చూడం గా ఇంతే విప్పాలీన చే నీకన్నులు _ 

కీవెడందకన్నుల (కోమలీ), ఆద్య = ఇప్పుడు, త్వయా సమేతస్య మమ = నీతో 
కూడగా నాకు _ నీవు నన్నుం గూడ౮గా, (పదోషకః = = (ఆ జాగరణాది బహుదోష, 

ములతో కూడినదే (ఈ) మునిమాప్ప, శోశా నకరః = (న్యా శోకములన్నియు 

తీర్చినదాయొను, 



వ కృమో 2 జ్య ః రిలీఫ్ 

త్ర త్పా్యగతం భవ్నతే ర. ప్రద మూననమ్, అ (తోవవిశ్య్వ'తామ్, 

విదూ___ఇద మాననమ్, ఉవవిశతు భవతీ, [ఇదం ఆనణము, 

ఉవవినదు భోదీ | 

(వసన్ససే నాసీనా, తతః నర్వ ఉవపిశ స్పి, 

3 . వగ్గోదక ముద్దిర తా 

(గేవణానృవిలమ్బి నా క దమ్చేన 

ఏకః న్ననో ఒభిషిక్తో 

నృవసుత ఇవ యావ రాజ్యన్థః, 3౮ 
ల] 

a ల 7 శా యా ఆశా Pre TE వతాయయే యు వు యాని ముకు లారా లు జరా కక తులా కాలు బాజాలు ఇం గా 

చన మునిమావును ఎప్పుడును జూగిరముతో నే మేలుకొనియే ఫు త్తును, 

క్యాతి నిట్టూర్చులతో-నే పుత్తును దాని దోసాల నే ఎఎచుకొందును, దీని బీడు 

తనమునకునిట్టూర్చు చుందును "నటీ యిప్పుడు నీతో కూడితిని. నీవు నన్నుం గలసి 

కొంటివి, “ఒచిడందకన్ను లక లికీ, ఇపుడు ఈమునిమాఫు అన్ని ఛోకములం 

దోలి నన్ను సుఖమున _ సంతోషమున _ ముంచుచున్నది. (మథి రాత్రియో శ. 

శో, 3౮, వపోకాదకం ఉదిరతా = వానసీరు (కక్క మున్నడెన, శవ 
ఉం ౧ రం 

కా నృవిలమ్బి నా = వెవికొనలో (వేలుచున్న, పూ 6గమ్మయైన; కద మ్చేన = కడిమి 

పూవుచేత. ఏకః స్వనః= (దానికి సరిగా (క్రిందనున్న) ఒక్క చన్ను, యౌవ 

రాజ్య స్థః = యౌొవరాజ్యమందు(అభి మే. ప.కింపంయడుచుున్న, నృపసుక ఇవ = రాజు 

కొమరుంబ లె, అభిషి కః = అఖిేకింప బడుచున్నది, 

నాయన( పెద్దరాజా (ప్రక్కన నిలంబడి (సంఠేసపు _ పొంగుతో) చూచు 

చుండ 67౫ ద్దకొడువ యౌావరాజ్యమున అఖిపే.కింపంబడును, అట్లున్న ది _ 

(రెండవ చన్నును పొంగి చూచుచుండగా) అఆయొ క్క చన్ను _ ఎడమదే 

యగును, విలాసవతులు వూమ్మను ఎడము చెవినే తా ల్తురు, (పొయికముగా _ 

కదంబము విషప్పారి వంగి వంచిన కఠలళివటె నున్నది _ అందుండి శారు వాననీరు దాన. 

గుమ్మరించు అఖిషేకోదకమువోలె నున్నది. 



లివి 6 మృచ్చకటికమ్ 

త్ర ద్యయన్య, శ్రీన్నే వాసవీ వసన సేనాయాః, అన్యే (వథానవానసీ 

నమువసీయేతా మితి, 

విదూ.._య ద్భవా నాజ్ఞావయలి, [జం భవం ఆణ వేది | 

చేటీ__అర్యమైై లేయ, తిస్టు త్వమ్, అహా మే వార్యాం 

శు భూషయిపొ్యమి, [ అజ మిలేఅ, చిట తుమమ్. అహాం జ్లేవ 
స న్ ప్రాం ఠ ద 

అజ్జఅం సుస్పూనఇన్నమ్ ], (తథా కరోతి, 

విదూ.__( అవవారిత కేన) భో వయన్య, వృచ్చామి తాన 

తృతభవతీం కి మపి, [భో వఅన్స, పుచ్చామి దావ తత్ధభోదిం 

కింపి], 

చారు___ఏవం కియతామ్. 

విదూ___((వకాశమ్ ) అథ కింనిమిత్సం పున రీదృ శే |పనక్ఞ 

చన్దా)లోకే దుర్షినాన్ట కార ఆగ తా భవతీ. | అధ కింణిమిత్తం ఉణ 

ఈది సే వణట్ట చన్దాలోవ దుద్దిణ అన్ధఆ శే ఆఅఅడా భోద్ |. 

చేటీ___అన్వే, బుజుకో (బాహ్నణః, ( అజ్బఏ, ఉజుఓీ 

తత్ = కావున, వసంతే సేన యుడుపులు తడిసీపోయినవి, [పధానవాససీ = 

రెండు మేలి -వీశెలు, పృచ్ళామి కిం అపీ = ఏమెనను అఆడిగెదను _ పలుకరించి 

కలుపుగోలుగా నుండుట నాణెము మర్యాదయుం గావున, 

అథ ,.. పునః _ మటీ _ ఇట్లు _ అని (పశ్నను నాజూనగా తొడంగుట, 

(పణషప్టచన్రాాలో కే = వెన్నెల లేకపోయిన, దుదిళా నానకాశే = మబ్బు క మ్మిన 

కటికి చీకటిలో _ వానలోను -వీక టిలోను, ఆగతా భవతీ = తీమ్మ+ారు వచ్చినాశే ల 

అమ్మ వచ్చినదే! బుజుకః (బ్రాహ్మణః = వంకర _ లోంతు _ లేనివాండు (ఈ) 

(బావ్మాణు (డు - కల్లక పటము ఎటుు(లగనివాండుు అనాగరకండు అనుట. అట్టనప 



వక్బమో౬జ్క్య-॥ రల 

వనన్న____నను నిపుణ ఇతి భణ, [౯౦ ణిఉణే తి భణాహి ] 

చేటీ._వ పా ఖ ల్యార్యా వ్వం (వష్టా మాగ తా - 

( ాం > డి a కియ తస్యా రత్నావల $ మూల్యమ్ బతి, (ఏ సాక్టు అజ్ఞ (ఆ ఎవం 

పుచ్చిదుం ఆ అదా - కత్తి అంతా ఏర అణావలీ న ముల్లంి త్తి) 

విదూ.___( జనా స్తికమ్ ) భోః, భణితం మయా య ధాల్చ 

మూల్యా రత్నా పలి, బహుమూల్యం సువర్ణ భాణ్ణమ్, న పరితుష్టా. 

అవరం యాచితు మాగ శతా. (భో, భణిదం మవ, జధా అప్ప 

ముల్లా రఅణావళీ, బహుములం సువణభణలఅమ్, ణ వరితుట్లా. 
౧౧ గా Ca ' Cs 6 

అవరం మగ్గిదుం ఆఅచదా | 

చేటీ_సా ఖ ల్యార్యయా అలీ యేతి భణిత్వా ద్యూతే 

హారితా, న చ నికో రాజవారాహారీ న జ్ఞాయ తే కుత గత ఇతి, 

(సా క్ట అజ్ఞఆవ అత్తణశేరశేత్తి భణిఅ జూదే హారిదా, సో అ 

నహిఓ రాఅవాళ్థహారీ ణ జూణీఅది కహిం గదో త్రి ]. 

నను నిపుణ ఇతి భణ = ఓయి, నిపుణుడు, వెప్పనిదానిం గూడ ఊహించి యెరుంగు 

చేరు కలవాడా, ఆనుము కియత్ తస్యాః రత్నావళ్యాః మూల్యం = ఎంత 

ఆ రత నాలవాోరపు వెల * 

అపరం మొగజాయితుం = మణి యింకను దేనినైనను అడిగి తీసికొనుటక, 

సా ఖలు అర్యయా 4 = అది అక్క చేత తన సాంతము అని చెప్పి జూదాన ఒడ్డి 

రీడయిడినది కదా. న చ సభికః ...= ఆజూడపు నాయవ(డు ..., ఇత్యాది 

యంకేయు మునుపు చారుదత్తుండు సువర్ష ఫాండమును పోంగొట్రినందులవ మె శే 

యునిచే చెప్పిపంపిన సమౌధానపు మాటలే, ఇపుడు వసంత సేన చేటిచే రళ్నావళిం 

గూర్చి చెప్పించుచున్నది. _ తౌనును దానిని ఒడ్డి జూదమాడి పోంగొట్టుకొ న్నట్లు; 

మరల ధనమిచ్చి దాని "నే తీనికొ ందమన్న ఆజూదపు నాయకుడు రాజునకు వారా 

హోరి _ సమాచారము కొనిపోవు ఉద్యోగము వాండు, ఒకచోట నుండువా(డును 

MR — 43 
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విదా__భవలి, మన్నిిత మేన మన్నతే. [ భోది, 

మసన్విదం జ్లేవ మన్తీబది ] 

చేటీ__. మావ త్రో 2_నమ్య తే తావ దిద మేవ గృహాణ 

సువర్షభాణ్ణమ్, [జావ సో అశ్హేసీఅది తావ నవం ప్లేవ గేన్హ 

ర్ం 
a=) 

భల అము ] (93 దర్శయతి. 

( విదూవకో విచారయతి ) 

చేటీ__అతిమ్మాత మారో నిధ్యాయతి. త త్కిం దృష్ట 

పూరం తే, [ అది మేత్తం అజ్షో ణిజ్ఞ్య అది. తా కిం దిట్టపు 

రువ్వం చ, 

వీదూ.__భవతి, శిల్పకుశలత యావబధ్నాకతి దృష్ట్వృమ్, 

[ భోది, సివ్పకునలదావఏ ఓబన్డేది దిట్టిమ్ ] 

ద్ ఐ అ 
చేటీ__ఆర్య, వఖ్చతో =సి దృష్టా ర్ త చే వేదం సునర్త 

భాణ్ణమ్, అజ్ఞ, వజ్చిదోసి దిట్రవ. తం జవ ఏదం సువణ భణ 
£9 

అమ్ ] 

ద లా 2 

లే 

వి 

ద 

సులువుగా దొరకవాండును కాడు _ ఎక్కడికి పోయి నాడో _ ఆమాటే ఆన 

చున్నాండు, మెతేయు(డు _ భవతి మన్నిితం ఏవ మన్త్ర ఫ్ట లే = అమ్మా (మా) 

చెప్పినదాని నే న్వును వెపష్పుచున్నా వే, 

అతిమాతం ఆరో నిధ్యాయతి _ అయ్య ఎంతయు పరికించి చూచు 

చున్నాండు! తత్ కిం దృష్టపూవకాం తే=మణి యేమి ఇది మునుపు (ఎప్పు 

డెనను) చూడయిడినదా? శిల్పకుళలతే యా _ (కంసాలి పని చేర్పు అదగుట వే, 

చూపును పట్టుకొనుచున్నది _ తేన మియదచే నిలుపునట్లు చేయుచున్నది - 

అందము గా నుండి ఆకర్షించు మన్నది. వీలే ఆనీ ,.. = చూఫుచే మోసపోయి 
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విదూ.___( నహర్షమ్ ) భో వయ్య, త చే వేదం సువర్ల 

భాణ్ణమ్, య దస్మాక మ్ గృహే చోళై రవహృతమ్. [భో వఅన్ప, 

తంచజేవ ఏదం సువణ భణ అమ్, జం అమాణం హే చోరేహిం 
జ్ ఆడ య్ 

అవ హిదమ్ ),. 

చారు___-వయన్య, 

నో, "యో 2_స్మాభి న్చీన్తితో వ్యాజః 

క్ ్ర్తుం న్యాన ప్రతి క్రియామ్ 

న వవ (వ్రస్తుతో ఒస్మాకం 

కిం తు నత్యం విడమ్బనా. జొ 

విద. భో వయన్య, సత్యం ధే (ాహ్మణ్యేన, [భో 

వఅస్స, నచ్చం నవామి బమ కోణ ] 

తివి. అదియే ఈసువర భౌండయు యత్ ఆస్మాకం శేహౌ చోర ః అపవాతమ్ = 
ta a 

ఏది మనయింటిలో దొంగలే దొంగిలింపణబుడినదో _ గాని శే మరల వీరిచేత చూడ 

గలిగినందులకు “ హూపకాము,.” 

శో 3౯, న్యాస (ప్రతీ క్రియాం కతు౯ాం = ఇల్లడట (పతిశారము _ మారు 

నేతగా _ దానికి ఈడుగా ఇచ్చుటకు, యః వ్యాజః = ఏసావ, అస్మాభిః చిన్నిత:ః= 

మనవే ఆలో-చింపంబడినదో, స ఏవ = ఆడియే, ఆస్మాకం = మనకు, (ప స్తుకః = 

వొడంగ బడినది), చేయబడినది _ కింతు = మణి, సత్యం జ నిజమా, విడమ్బనా = 

మోసమా * 

ఇల్లడను ఇచ్చి తీర్నుటకు మనము ఆలోచించి (ప్రయోగించిన సాకే 
రణ 

నునకును (పయో గించుచున్నారు నిజమో, ఇది మోసమో తెలియకున్నది, 

(వావ్మా ణ్యేన - శావ్మాణ భావముమో (ద, చ్చే = జట్టు పె క్లైదను _ ఇది 

“సత్యము? అని, ఆది యసత్యే నుగునేని చాకు (వావ్యాణ్యము పోవు గాక _ అది 

శుటు"పిటుగీరు, 
A) లు 
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చారు__[వీయం నః [వీయమ్, 

విదా___( జనాన్రికమ్) భోః వృచ్భామ్ నను కుత న. 

నమాసాదిత మితి, (భో, పుచ్భామి ణం కువో వదం నమానొదవం 
లే 
ఇ ah 

టె 

ణారు..కో దోషః? 

విదూ__( చేట్యాః క్లే) వవ మివ, [ ఎవ్యం ని |, 

చేట్__(విదూవకన్వ్య క్లే) ఏవమివ, (ఎవ్వం విల ] 

చారు__కీ మిదం కథ్యతే! కిం వయం వాహ్యాః ? 

విదా... ( చారుదత్తన్య కళే) వవ మివ, (ఎన్వం విల] 

చారు___భ బే, నత్యం త "జే వేదం సువర్ల భాణ్ణసు. 

చేట__అర్య, అధ కిన్. [అజ్ఞ, అధం ఇం]. 

చారు_భచే, న కడాచి త్సి)యని వేదనం నివ్బలీక్ళతం 
మయా. తే డృహ్యతాం పారితోషిక మిద మజ్జుమీయకి ను. (స 
త్య్వనబజ్దులియకం హాస మవలోక్య లజ్ఞాం నాటయతి ). 

వనన్న-__-( ఆత్సగతమ్ ) అత వవ కామ్య నే... [అతో న 
కామోలసి Ll 

' ——— 
మ కణేల౯ా _ చెవిలో _ రవా స్యముగా వెష్పుచున్నంధున _ కీం వయం బాహ్య! = నె నేమి బయటి _ పరాయి _ వాండనా, వినంగూాడదా? సల్య్వేం తల్ నన ,., = నిజముగా అదియేనా ఈ నుకర భాండము, ఆ 

ta 
థ కిం = అవును ఇదం అణుంలీయకం ఇ 

ఈ యుంగరము పారితోషికం = ఇనాము, నై 
ఆత; ఏవ కామ్య సే = అందువలనే కామింప(బడు చున్నావు _ నేను నిన్ను *"మించుచున్నాను, “ చారుద త్తుండవు ” అని _ అందమెన (దతము _ ఈవి, 

పూ జానీ 
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చారు.___( జనాన్సికమ్ ) భోః, కష్టమ్ ! 

శో ధన ర్వియుకృన్య నరన్య లోశే 
కిం జీవితే నాదిత నవ తావత్ 

యన్య (వతీకార నిరర్ధక త్వా 

తోవవసాదా విఫలీభవన్తి, రం 

అపి చ, 

శ్లో, వతవికల శ్చ వశీ, శుష్క- శృ తరుః నర శ్చ జలహీనమ్ 
నర్చ క్పొధృతదంష్ట 9 స్తుల్యం లోకే దరి దశ్చ. రణ 

అపి చ, 

| సనాననానాునాబాసోతో 

ఇనాము) కలవాడవు, దాన దారిద్యృము నెనను విలు చుకొన్న వాడవు _ ఆని, 

వసంతే నేన ఇటు తేన యనురాగనిబంధనను చెప్పుచున్నది, థధనమునన వలచుదానC 

గాను, త్యాగ శీఅమునకు వల చుదానను _ అని, 

వో, రం. ధనెః వియుకృస్య నరస్య = ధనముచే విడువంబడిన _ ధనము 

లేని _ జనునికిి లోేశే=లోశాన, అదిత ఏవ తావత్ = అసలు మొదటే, 

తొలుత నే, కిం జీవితేన = బదుకు ఎందులకు * యస్య = ఏలన, అతనియొక్క_ 

కోప పసాదాః = కోపములును అను([గవాములును, (పతీశార నిరథ౯కత్వాల్ = 

(పతీశారము _ బదులు _ చేయలేక నిష్ప్రయోజనములగుట వలన, విఫలీభవన్ని = 

నిపష్ఫులము లగును, 

ఇట్లు జ్పీదవడితి సే, సంతోష నూచకముగా ఇనాం ఈయలేక పోయితి నే, 

ఇంక నెందులక అసలు నేను (బదకట * 

ఫో, ౮౧. పతువికలః పతీ చ = జెక్క_లు విటిగిన పక్షీయు కువ్య.ః 
తేరుః చ = ఎండిపోయిన చెట్టు, జలహీనమ్ సరః చ =నీరు లేని చెటువును, ఉద్ధ్భృ 

తదంప్టంః = కోజులు చెటికి వేయబడిన, సపణాః చ = పామును, దరి దః చ = 

పేదయు, లోకే= లోశళాన, తుల్యం = సమానము, 

ఇది లోకాన ఉపయోగ పీన మెనవాని జాబితా _ అందలివాండు దరిదుండు, 
(a 
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నె రృ మాః ఖలు నమాః పురుపా దర్శి దాః 

6 
ద్రష్ట పూర్యజన నంగ మవిస్న తానా 

మేవం భవన్ని విఫలాః వరితోమకాలాః. ర 

విదూ._భోః, అలవమతిమూ(తే౦ం నంతావీతేన, (|వకాశేమ్ 

నవరిహోనమ్ ) భవతి నమర్చ ఫ్రం మమ న్నాన బాటికా 

[భో అలం అదిమేత్తం నంతప్పిచేణ. భోది, నమప్పీఅదు మమ ేరిఆ 

జాణ సాడిఆ ] 

న్లో, ౪౨ దర్శిద్రాః పురుషాః = పేదవడిన జనులు శనైః గాః = 

పాడువడిన యిండ్లతోను, తోయరహీ శతెః = నీళ్ళు లేని కూ పెః చ = బావులతోను? 

ఫీ శాల = ఎండిచీలిన, తరుఖిః చ = చెట్లతోను, సమాః ఖలు = సమానులు గదా" 

యత్ = ఏలన, దృష్టవూవ౯- జన సంగమ విసృత నాం = మును ఫు చూచ (చాన నే 

వురలంజూడంగోరిన జనుల సంగమమున, ఇప్పటి ేదదళను మజిచి (పూర్వపు 

సంపన్నదళను తలంపునన తేచ్చుకిొను) వారికి, పరితోపకాలాః = ఎంతయోసం 

తోషము అనుభవింపవలయు (ఈసమౌగమ కాలము, ఏవం విఫలా! భవ ని = ఇట్లు 

విఫలములు _ |పరమోజనపహీనములు _ అగును, 

వేటికి పరితోపమున పారితోషి కొంగులీయకము ఈయ లేక పోయితిని కడా _ 

అౌ్టే _ వసంక సేనయు నా మునుపటి సంపన్నదశను ఎటింగినదే, ఇపుడు నన్నుం 

గలనికొన్నది _ డానికి ఎంత సంతోషమునవ, నాకు ఎంత సంతోపమునకు ఇది 

శాలను! మటీ ఇది _ యీసమొగమము _ విఫలమే కదా అగును. నా సంపద నాకు 

స్మరణవ వచ్చి ఏమి (ప్రయోజనము* (దానికి వచ్చియు శీమి ౪, నిష్ప )యోజ 

నమే కదా అగును. ఇది యెంత పరితోపశాలము! దానికి ఎంత అవశాశము లేక 

యున్నది! (నాసంపద నాకు వట్టిజ్ఞాపకమా త్రము.) అని యి శ్లుల 4౧, 41, 42; 

జనాంతికము _ చారుదత్తు, దుఃఖ పుందలపో6తి వయస్యుతో. 

స్నానశాటికా _ స్నానము చేయునపుడు నేను కటుకొను (పాత గుడ్డ 
౬ 

పాయక, సువణకాఖాండమును అందు మాటక టియుంటిని. అది ఆ పేలిక నాది, దానిని 
(ఆ) 

నాకు ఇచ్చివేయుము _ ఇది మె లేయుండు చేయు పరిహాసము, వసంత సేనను _ 

అది నీవద్ద చీనుంచిన న్యాసము _ ఆని, 
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వసన్మ_ఆర్య, చారుదత్త, యుక్తం చేద మనయా రత్నా 
వల్యా ఇమం జనం తులయితుమ్, [ఆజ్ఞ చారుదత్త, జుత్తం ణోదం 
వమావ రఅణావలీవ ఇమం జణం తులఇదుమ్ ], 

చారు___( నవిలత్షుస్మితమ్ ) వనన్మసేనే వశ్య పశ్య, 
శో కః (శ న్రాన్యతి భూ తార్థం ? 

సరో మాం తులయిష్యతి, 

న్నివ్స/తాపా దరిదతా, ర3 
విదూ__._.చేటిి కిం భవత్యా ఇ హావ సువృవ్యమ్? 

[ హహ్హై,. కిం భోదీవ బధ బ్లేవ సువిదవ్వమ్ 1 ] 
అయనా తధాకరామినాాచాలాాంళ కాత గా ఆ 

rT HR ve rei 

ఆర్య చారుడ త్త _ అని పేరుతో సంబోధించు చున్నది, వసంత సేన _ చారు 
దత్త య్య = ఇమొం జనం తులయితుం = ఈ జనమును _ నన్ను అనుట _ నన్ను 
చులకన చేయుట కాని పరీక్షించుట శాని తగదు. ఆీను ధనపరను ఆభరణా 
స్క్తను కాను _ అనుట, సవిలతీ .., = విలతీ _ మమకాము తాకనాడినం 
గలుగు నీగ్లు తోడి నవ్వుతో, 

నో, ఈఏ, కః = ఎవండు, భూ తాథల౯ాం = నిజమును . నిజముగా జరిగిన 
దానిని, గ్రొద్ధాస్యతి = నమ్ముంగలండు * సవ౯ః। = ఎల్ల రు, మౌం = నన్ను తుల 
యిష్యుతీ = చులకనశేనీ సందేపీంతురు _ గుమానుపడుదురు, నిష్ప్రతాపా = 
పౌగుపహీన మెన, దర్శిదతా = దారి ద్యము, అన్మికాలోశకే = ఈలోశాను శజ్కు_ 
నీయా హీ = సందేహపడందగినది కదా _ చూ. 11 24. 

దొంగలు పడినారు అని కల్పించి, దరిదు6 డగుట, తానే అనువణ౯ా భాండ 
మును వారింప(గోరినా(డు _ అని అందురు లోకులు, పేదటికనును ఇతరులు లక్ష్యు 
చెట్టయల (పతాపము _ బలము _ పౌరుషము _ లేదు లోకమున, 

కిం ... ఇ హెవ స్వ పవ్యమ్ -మోరు ఇక్కడ చే నిదింపవలయు నా, 
నిదింతురా ఏమి _ ఇది వట్టి వెక్క_లియెన వాడు ఆడు? (దగిన (పళ్న _ శావున నే 
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చేట __( విహన్య )) ఆర్య మై లేయ, అతిమా(త మిడానిం 

బుజు మా తానం దర్శయసి [అజ్ఞ మిత్తేఅ, అదిమేతెం దాణోం 

ఉజుఅం అత్తాణఅం దంసేసి ], 

విదా__భో వయన్య, ఏవ ఖ ల్యవసారయ న్నివ సుఖోవ 
వష్ట్రం జనం పున రపి విస్తారివారిధారాభిః ్మవదృష్టః వర్టన్యః. [భో 
వఅన్న, ఏసో క్ట ఓసారఅనో విఅ సుహోవవిట్టం జణం పుణో వి 
విజ్ఞారివారిధారాహి*ం వవిట్టో వజ్జణ్ణో ౫. 

బారు ను మ్య గాహాు భవ వాక్ 

న్యా, అువమవా ష్ భీత ( జలదా న్మరాణి 

వజ్కా-న్నరా ణీవ మృణాలసూ చ్యః 

వతస్ని చన్ల/వ్యననా దిషముక్తా 

దివో 2ఒశుధారా ఇవ వారిధారాః. రర 

చేటి అనుచున్నది _ “అతిమాతం బుజుం _ మిక్కి_.లియు బోళా మౌనిసివి _ 

ఉత్తాన వృాదయుండు _ కల్ల కపటము ఎలుంగనివాండు _ బోగము వారు వారు, 

వారు వచ్చుట న్నిదించుటశే _ కాయగా _ వారు రాతి యగుచున్నను _ వాన 

చీక ట్లు గా ఉన్నను _ ఇంకను సెలవు గొనక ఉన్నానే - అన్నట్టు _ ఇది మోటు 

గాని మాట, అది బోగముది; జాణ, కావున _ ఈ బాపనయ్య ఏమియు లోక 

వృత్తే మే ఎటిం(గని వాండు-గా ఉన్నాండే అని "వెం గాన నే _ బుజుకుండు _ 

యను చున్నది, అఆపసారయకా ఇవ = తొలంగిపొమ్మును చుం బోలె _ పొండు లోప 

లికి అని తటీమినట్లు, విస్తారవారిధారాఖిః = మిక్కి_లియెన వష౯ా ధారలతో _ 

'పవృష్టః పజ౯ాన్యః = కురిసీనది మేఘము _ “పజ౭ వ్యలబ ఆ ధ్వనదంబుదము జా 

ఉటుము మేఘము, పుల్పింగముచే _ ధారలను కజలతో _ (బెదరించి తణిమినటు. 
శత య 

తటీమినాండు ఆనుట, 

వో, రర, ఆమూః= ఇవిగో, వారిధారాః = వాననీటి ధారలు (= చాళు, 

పజ న్తరాణి = బురదనడిమి _ చోట్లను మృణాళనూచ్యః ఇవ = తామర 
| అజ 

మోసుల వలె జలద అ న్హరాణి = మేఘముల నడిమి(పదేశమును, భిత్వా = పగుల్చు 
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అవి చ, 

న్, ఛారాఖి రార్యజనచి తృసునిర్శలాభిః, 

చస్జాఖి రర్జునశర। వతిక ర్క- శాభిః, 

'మేఘాః [నవని బలేవవట్టవ కా శాః 

శ కన్య మౌ క్తికనిధాన మి వోద్దిర నః, రః 

(వ్ యే, వశ్య పశ్య, 

క్న్సి చస్త్రవ సనాత్ = చందుని (తఈనకాంతున్సి ఆపదవలన, వియుకాః = విడువ 
ద)“ డం 

(= రాల్స్ర(బడిన, దివః = మింటీ (మిన్నను నాయిక యొక్క), అ[శుథారా 

ఇవ = కన్నీటిబాళ్ళవలె, పత న్ది = పడుచున్నవి, 

నల్ల ని మేఘాలు కమ్మిన మింటినుండి వానధారలు పడుట యొట్లున్నది 

అనగా బురదను చీల్చుకొని తామరతూట మోనులు చైెలువడుటవలె నున్నది, 

చంద్రుండను కాంతుని చావునవ మిన్నమ్మ రాల్బు కన్నీటి ధారవలె ఉన్నవ్, 

వో, రగ, బలచేవ పట[పఫశాళాః = నీలాంబరుని వస్త, పు -గాంతివంటి 

శాంతిగల వె, మేసూః = మెంయిలళ్లు, ఆర్యజనచి త్రీ ... = సాధువుల మనస్సువలె, 

అతి నిమజాలము-లె, చణ్లాభిః = మిక్కిలి వేగముగలఅ వె, ఆజాకానశర ౨౨౨ = 

అబాక౯ానుని బాణముల వలె కజకును గట్రియు ఐన, ధారాభిః = ధారల (బాళ్గ్ 

చేత, శక్రస్య = ఇం|దునియొక ్క, మౌ క్రికని ధానం ఇవ = ముత్యాల కొటారుం 

బోలె, ఊద్దిర నః = (కక్కుచున్న వై, (సవన్ని = కరియుచున్నవి. 

మేఘాలు _ నీలాంబరాలవలి నున్నవి, వాని వానథారలు నిముకాలములుగా 

తెల్లగా ఉన్నవి _ చాల వడియు కజుకును కలిగియున్నపి, ఇం(దుని ముత్యాల 

కొటారు (కుమ్మరిం పంబడుచున్న వా అన్నట్లు ఉన్నవి 

(పీయే _ (పేయని _ చారుద త్తీయ్య వసంక సేనను ఇట్లు _ (పీయురాలా _ 

అని 'సంబోధించినాండు _ బుభాక మ లేయు (డు గాని _ జాణ చేటి గాని _ వారి 

శ్ళంగారప్రమాటలకను చేంళలనను అడ్డము గారు, 

MRP _ 44 
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ఐ అగ క్లో వృతెః వీష్టళమాలవర్షకని త్రై రాలివ మమ్మోధ రె: 

సంనమ్తై రువపీజితం సురఖ్ళిఖిః ఫీతెః (వదోపానిలై ః 

వహామో మ్ళోదనమాగ మ్మ వణయిన్ం స్వచ్చన్ద మభ్యాగ ఈ" 

రకాకాన్న మి వామ్చరం [వీయతమా విద్యు త్పమాలిజ్దతి. 

నో, ర౬, పిష్టతమౌల వణ౯క ని భః = నూటిన -బీకటి చెట్ల పూూలముద్ద 

మెవూతం బోని, సత = అ మ్యోధ రె g= = ఈ మేఘాల చేత, లిప ప్తం = ఫూయయకే 

నదియు _ నల గా నున్నగా మేటుగాటుచున్నదియు, శ్రీతెః _ చల నివియు, సుర 

భిభి, = సువాసన గుటాళించుచున్నవియు నె, సంసక్షైః = వీడక,  తెజపీ లేక 

అంటుకొన్నట్లు వీంచుదున్న, (పదోషానిలై౩ = మునిమౌ పుగాలుల చే (ఆప్యాయ 

ముగా వీవంబడివదియు ఆగు, ఆమ్మరం = మింటి (నాయకుని, ఫుంలింగము అవి 

వకీతము; ఏషా = ఇదిగో, ఆ మ్మోద సమాగమ (పణయినీ = -మేఘఫురాక చే, 

ఎంత యు (ప్రణయ =) అను రాగముగ అ దై, స్వచ్చన్సం = తనంతట _ తనయిచ్చ 

మయి _ ఆగ్గతా = వచ్చినదె, స్వయం _గావాము గా అనుట, రకా = అనురాగము 

గల, [పియతమొ = _పేయసి, కా నం ఇవ = కాంతునిం బో లె, సమొౌలిజ్బతి = 
ర.) 

బిగ కాగిలించు కొను చున్నది, 
౧ 

మెవూకతో నిగనిగలాడుచు (ఆ తేరువులు సువాసన గమ్మను దుండు 
య pa.) 

కాంతుని వాన చలిమిరిలో ఆనురాగవలీయొన కాంత తానె పెకొని కాంగిలించు 

కొన్నటు, అటి మింటిని మెజపుతీంగ బోండి తానె సెకొని కౌశీలించు కొన్నది, 
య € రా రం 

అట్లు పలువట చే తానును ఆచల్ల ని వేళలో వెచ్చని వసంత సేన స్వయం (గా 

వాసుల గ లగిలి కోరినట్లు నాజాఫ గా రనీక (డై నూ చిం చినాడు. వసంత సేనయు 

ఉదీ ప అయే యున్నది, తానును అటి సంయం | "గావోలీంగన సౌఖ్యమునకు ది $ షయం 
ఉన్విళులూఅుటను నూచించినాండు _ వసంతే శే సేన (పోడ, ఇంగిత మెణింగినది _ 

కావున ఆచెవ ఇమడక శృంగార భావము "వెలువడినది, దానిని వెలివటుచుచు 

ఇవారుదతుని కౌ (గిలించుకొన్నదిః ఆప్పుడు చారుదతునికి ఎటుండును! అఆతాంకడు 
ఇ ఇ య 

సుక మునకు సొగయుచు (ప త్యాలింగనము చేని _ శకాశిలింకలోచే పలుకో 

చున్నాడు. 
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(వనన్త సేనా శృజ్ణారభావం నాటయస్నీ చారుదత్త్మ మూలిజ్ఞతి ) 

నారు... ( స్సర్శం నాటయ న్స త్యాలిబ్దలి ) 

న్లో, భో మేఘ గమ్మిరతరం నద త్వం 

తవ (వసాదా తేర పీడితం మే 

నంన్పర్శరోమాణ్చిత జాత రాగం 

క దమ్బపుష్పత్వ మువైతి గ్యాతమ్, ర౭ 

విదా__దాస్యాఃపుత దుర్షిన అనార్య ఇదాసీ మసి త్వమ్, 

య దృత భవతీం విద్యుతా భిషయసి, [ దాసీవపుత్త దుద్దిణ, 

అణజ్లో దాణిం సి తుమమ్, జం అ తృభోడిం విజ్ఞఆఏ థీయా వేక్ ] 

I 

వో, ౪౭, భోమేఫఘ = ఓయి ముయిలయ్యా, త్వేం = నీవు, గమ్మోర 

తరం = ఇంకను లోంతు. మోతీ గా _ బిగ్గజిగా, నద = ఊటుము. తవ (పసాదాల్ = 

సనీయను[ గవామువలన, మే = నాయొక్క, స్మృరపీడితం గాత్రం = మరునిచే నలుప6 

బడి (వసంత సేన) దేవాము, సంస్పశకా ఠోమౌాజ్నీత్ బాత రాగం = తొంవడునప్ 

పులకరించి అనురాగము పొడమినడె, కదమ్నృ్నపుష్పుత్వేం = (ఎజ్హ) కడిమి వూతే 

యగుటను, ఢా పెతి = పాందుచున్న ది. 

ఓయి, నాశాంత నన్నుంగూడినది _ గర్భ ఆయోగ వియోగములయందు 

చాభక మెనది సంయోగమున సుఖవరక మగును, మునుపటికం కును గట్టిగా 

ఉఅుము _ నీయను[గవామువలన వసంత సేన స్మరో*ద్రిపితయె నన్నుం గాడవచ్చి, 

ఇదె తానె నన్ను కౌ(గిలించుకొన్నది, దాని ధీరతచే కౌంగిలి మటియు బిగియాును_ 

హీయిగొల్పును, నాదేహము ((గీష్మమునక కడిమివోలె) మరుని చే ఎంతేయు 

నలిగినది,  ఈకాంగిలితాంయండువలన, నీ నీటిమీందిగాలికి కడిమిపువ్వు ఎట్లు 

ఒవ్క_మ్మ డి పాడమి అకరువులుపోడిచి ఎల్టినగునో అట్లు ఫులకలుపొడిచి కూటమి 

కోరిక పొడమినదె నది, నీ౫ర్ల నా కెంతయు ఊపకారకేము, 

చాస్యాఃపుత _ అని అలుక్ సమాసము _ లంజాకొడుశా _ అని తిట్టు దాని 

యధకాము, దుదికాన = దుదిజానిగా, ఆనార్యః కా చెడ్డ వాండవు _ ఖులుయడవు _ 

యత్ _ ఏలన _ ఆలేభవతీం = ఈ వసంతీ సేనమ్మను ... = మెటుముచే బెదరింతువు ! 
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చారు_వయస్య, నార్హ్మ స్ఫ్యుపాలబ్దుమ్, 

న్లో, వర్షశత మను దురిన cn యె ఎవి గ్ 

మవిరతథారం, శత హాదా స్ఫురతు 

అన్బృద్విధ దుర్లభ యా 

య దహం [వియయా వరిమ్య కః, ర౮ 

అపి చ, వయన్య, 

న్లో, ధన్యాని తేపాం ఖలు జీవితాని 

యె కామిసీనాం గృహామాగ తానామ్, 

ఆన్దా9ణి మేఘోదకళీతలాని 

గా తాణి గ్యాలేషు వరివ్వజ న్ని, రన్ 

నావాకానీ ఊపాలబున్ = (ఇప్పుడు తిటంగూడదు నీవు, థి లు 

వో, కరా, వవషకాళతం = నూ'టేండ్లు, ఆవిరత ఛారం = మౌనని _ తెంపు 
లేని _ జల్లులుగ అదిగా, దుది౯నం అస్తు = ఇట్లు మేఘములు కమ్మిన దినముగా సే 

అగుగాక, శతవాదా = మెటుమున్కు న్ఫురతు = మెజయనీీ యత్ = ఏలన, 
అవాం = నేన్సు, అస్మత్ విధ గులక౯ాభయా = నాబోంట్లన దొరక (బోని, (పియయా= 
(పేయనీి చేత, పరిష్య కః = కాంగిలించుకొనంబడిరిని, 

తీట్టకోయి _ నూజేండు ఇట్లు తెజుపీ లేక దుదికాన మే ఆగునుగాక , మెణింము_ 

(నూణు ఢమఢమలు గఅది) మెజయనీ, నావ వహాయియీ _ (ఇక భయము లేదు 

(ప్రియ నన్ను కౌలీలించుకొని యున్నది, 

శో ౪౯ (ఓయి యీ = ఎవరు, నృవామౌగ తానాం = ఇంటికి వచ్చిన 

కాంతలు ఆదాకాణి = రేడిసినవియు, మేఘోదక శీతలాని = మబ్బునీటి చే _ 

వానచేే చల్ల నెనవియునగు, గా, తౌణి = అవయవములను, -గా్యతేమ = తేమ గాత 

ములయందుు. పరిపష్వజ నే = (కాణలించుకొొందురో = వాతుకొందురో _ తేసాం 
టీ టీ 

జీవిశాని ధశ్యాని ఖలు = వారి | బదుకు ఎంతో పుణ్యవంతేము గదా, 
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(ప్రియే వన న నేనే, 
nn») 

నో, న మేష (వ చలిత వేదినంచయా నృం జావ 

లీర్ల త్వా త,_థమపి ధార్య శే వితానమ్, 
ఏపాౌ చ స్పుటితీ సుధా దవాను లేపా 

త్పంక్షి న్నా నలిలభేణ చ్నితభిత్రిః, Xo 

(ఊర్థ్వ మవలోక్య) అయే ఇన్షిధనుః, (ప్రియే వశ్య పశ్య, 

మితమౌ, వా 'రెంత ధన్యులయ్యా, (ఇపుడు నేనును) _ తమ యింటికి చేర 
వచ్చిన (పీయల తడిని చలనెన యవయవములను తను యవయవములందు _ చేన 

గరి గా 

'దేన దాని దాని _ వాతుకొనంగందుకో _ ఏమి నేండు నాభాగ్యము 1! _ అనుట, 

(సియా వసంత సేనా, 

వో, Uo, (పచలిత చేది సా యాన = కదలిపోయిన దిమ్మె (= వేది 

యిటికలపోవల నడిమి భాగముగల, వితానం = మేలుకట్లు, శీణ౯ాత్వాత్ చివికిన 
దగుటవలన, _సమ్మేమ = క౦బములయందు, కథం అపి = ఎట్టశేలకు, భార్య లే = 
నిలిచియన్నది, ఆది నిజముగా పడిపోందగును, మటీ యెట్లో అందదుకలు గా 
నిలిచియున్న ది _ ఇక్కొ_డనున్న, మన తలపై పడినను పడును, వీసా చిత్రఖి త్రీః 
చ= ఈచిత్తరువ్రల గోడయు, స్ఫుటిత సుధాదవ అనులేపాత్ = పొక్కి 
చెమ్మగిల్లిన నున్నపు నీటిపూయతవలన, సలిలభశేణ = (ఊరిన) లేక, శాతీన నీటి 
మొ త్రముతో, సంక్షి న్నా = ఎంతీయు తడీిసియున్ను ది, 

చారుదత్తు (డు మితలీలేని సంపద కలిగియుండి చాడు. నానిది పెద్ద బంగాళా _ 
అందు అన్ని తమరికలును ఉం డెడివి ఇపుడు అన్నియు పాత వడినవి, చివికినవి, 

ఉప్పరినీనవి, పూంత పొక్కి. రాలుచున్నది. తోంటలో చాని స్తంభాలు, చాందిని 
ది మ్మెలం కదలి నడుమ తెజుచికొన్నవి, వానికి తగిల్సిన చాందిని, "నోడమింద చి త్త 

వులు _ అన్నియు ఉన్న పూర్వసంపన్నదళశయు ఇప్పటి దరిద్రదళయు _ చేనిని 
7”పాడుకొన లేని, చక్క డెద్దుకొ న లేని యవస స్థలో నుండుటయు నూచితేము _ ఇంత 
సేప్రును వారు చి త్రరగోడల కుమ్కువృకు వోటికలో ఉన్నారు, మంచిడే _ 

ఇపుడు చివికి ఓనిగి స్ ఎట్లో నిలిచియున్న ది. దాని చాంగినికింద నే ఉన్నారు, 
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శా, విద్యుజ్జి హే చేదం మహేన్ద)చాపోచ్చి ) కాయత భు జేన 

జలధరవివృ ద్ద హానునా విజృమ్మితే మి వాన్నరిమే.ణ. నం 

త చేసీ, అభ్య న్నర మేవ (పవిశావః (ఇ త్యు జ్ఞాయ వరి కామతి ) 

న్లో, తాలీషు తారం విటపేషు మన్నం 

శిలాను రుతం నలిలేషు చణ్ణం 

నంగీతవీణా ఇవ 'తాడ్యమానా 

సాలానుసా నేణ వతస్ని ధారాః, గ్ర 

నాన. 
రా న 

ఆయే ఇన్లృధనుః _ ఓహో, ఇదిగో బొమ్మఖోరడు, అది రాతులందును 

అగపడునని వరాహామిహిరు బృవహాత్సంహిత, 

చూ, జలమ భ్యే 2_నావృష్టైః భువి సస్య వధ సల స్థితే వ్యాధి 

వలీ కే శ స్తృ్రభయం నిశి సచివవధాయ ధను _రెస్ట్రమ్, 

“నిశి అని కలదు సచివయనుట రాజునకుం జెల్లి పాలకరాజుచావు నూ-చితమొ శ 

కో ౧. ఇదం = ఇదిగో, విద్యుత్ జిహ్వాన = మెటుము అను నాలుక 

కలదియు, మహేనంచాప ... భుజేన = ఇందధనువను పెకి నిగిడిన పొడుగు 
ల. A= 

పాటి బాహువు గలదియు, జలధర వివృద్ధ వానునా = 'మేఘమను పెరిగిన 

గ డముగలదియునె, ఆ నరిష్నేణ = మీన్ను, విబృమ్మితం ఇవ = ఆవులించినటు 
Ge రా ధీ ణి 

సంస్కృృతపు భావేపయోగమునకు “కతకారి'గా తెలుంగుముర్యాద గా 

టీక, రూపకముఠఅ గుంపు _ పరంపర, ఆవులింతలోను, నాలుక బయటికి తోచును, 

వీయెతి విటుచుకొనుట కలుగును, గడ్డమును పెరుగును _ నోరు విశాలముగా 
pane. 

తెజచుటచేక, అనంగా మరల పెద జలు కొటునటున్నది, కావున లోపలికి 
యలు ర త ౧ 

(ప వేశింతేము( = ఆభ్య _న్లరంఏన (పవిశావః, 

శో, 1౨ తాలానుసానేణ = తాలమును _ పాటలో శాల కియామౌ 

నము _ (కోలరతగా పడును తాళము _ ఎను అనుసరించి, తాడ్యమానాః = మోట 

బడుచున్న _ కొట్లణుడుచున్న, సంగీతవీకాః ఇవ = పాటలు వాయింప(బడుచున్న 
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తక బైన 

వీణలవలె ధారాః = వానధారలు, 'తాలీషు = తాడులందు = వాని యాకలం 

బడుట చే = “తారముి గట్టి (మో6ంత కలిగియు, విట పేషు = చెట్లకొమ్మలయందు _ 

మన్హ్రం = బొంగు. మో6త గాను, శిలాసు =. జాల పె, భూక్షుం = కఠినముగాను, 

సలి బేషు = నీళ్ళయందు, చణ్ణమ్ = విసరు మోంతతోను = పత న్సి = పడుచున్న వి. 

"పెద్దవాన చుట్టు లోేోకముంతట పడుచున్న ది, దేనం బడునో దానికి తగిన 

(మోతీ, పాట వాయించు వీణరయొక్క_ పలు తెఅంగుల (మోతేవలే, కలిగియున్నది, 

వీణవాదనమందును రాగము చక్కగా చెవికి ఇంపగుటక తారత్వము మంద్రత్వము 
తీ వత్వము తుములత్వమును కలిగిం పండును, చారుదతునియింటిపటున నే ఇన్ని 

వాట వా 

విధాల మోత వినందగును | 

ఇవ _ అని ఉపమ. 

తోొలియంకమున ఒక దపభిసరణము వేనినది వసంత నేన. అది తన యింటను 

ఒకపాటీ రవాస్యముగా నుంచినది. విట్టపధాన చేటికలకు చెప్పలేదు. ఇరువురు 

చేటికలను ఒక చేటుని వెంట గొని బయలుచదేటినది, అప్పటికి చారుదత్తుని యౌవ 

నము ఊదాసీనమో అనుదాసీనమో ఎఅం6గదు, నాండు శామదేవయా తలో చూపులు 

కలసీ తనక అఖభిలాపు ఆంకురించినద్కే చూతము శానీ అని బయలుదేటినదిం 

దారిలో మంచి తోడు లేనందున చాల ఇబ్బందులు పడినది, 

ఇపుడు ఈయంకమునందలిదియు ఒక యఖిసరణ మే, తాను నాంటి (పదోష. 

మున రా6ంగలనని చారుదత్తునికి ముందు సందేశము పంపి, అంతట బయలుబదేటీనది, 

మనసున ఎంతయు నమ్మకము ధైర్యము కలిగియున్నది, చేత సువర్ణ భాండమును 

రత్నావళీయు, ఒకొ్క_క్క_ టీ యు తేన వృ త్హాంతేముగ అది యున్నది ఉఊటుములు 

మెటుములు "గాలులు వానలు -వీకటులు, వానిని లెక్క సీయలేదు, కూడ వీటుండు 

నిపుణుడు, తోడు, తాను ఎప్పు డెప్పుడు చారుదత్తుం గాంచి, ఎక సక్కె_ములతో 

స్వయం, -గాహాలింగనము -గావింతునా అనునంత ఊత్క_ంఠతోడి సంబరము కలిగి 

యున్నది, 
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డగ కల. —— 

చారుదత్తుండు ఉదయాన రత్నావళిని వసంత నేన కిచ్చి రమ్మని మె లేయుం 

బంపినాయడు, శాని మె తేయుండు అట్లు ఇచ్చినాండుశాని, తాను అప్పడే మరలి 

లేదు, (పతి సందేశము (గహించినాండు, మటి తన చాడుకబడి అందందు తిరగి, 

పావురము గూటికిం బోలె, (పదోషమునక (తన సం ధ్యాదిక మంతయు ముగించు 

కొని) తనకై కను పెట్టి కొని యున్న చారుదత్తుం జేరంబోయిగా(డు. చారుద త్తుడు 

విరాళి చే సంత వుండసచున్నా (డు, దానిని ఎవరితోను వావిచ్చి శే వెప్పండు, మరే 

యునితో సయితేమును, మె కేయు(డు బోగముదాని పొత్తు వల దనియు ఆనును, 

మె. లేయుండు ఆయిఖి సర ణ (పతిస సందేశమును ఇప్యడు చారుదత్తునికిం జెప్పే నాదు, 

ఇంతలో చేటునిచే తెలుపుకొన్నది, వసంత నేనయు, 

వసంత సేన ఆత్ఫ్యుజ్ఞ్వల మగా ఆలంకరిం చుకొన్న ది. తన విటుని కూడ రమ్ము 

న్నది. వసంత సేనసంపదకు అంత స్తుకు తగినవాండు వా(డు, తన వెంట ఉత్సాహము 
గొల్చుచు “జేశోపణారనశలో వారీ మధురో౭_థి అనుటవం దగినట్టు ఆ యశా 

లాక న్మీక వె ళాఖ సాయంవర్న మును మధురముగా వణికాంచుచు వచ్చుచున్నాడు, 

వసంతే సేనయు తనక నిశ దారి యడు సపత్నీ యయ్యెననియుు, కొంగ “బలే వాని 
Gs 

“బలే చాని అని తన్ను బేదరించుచున్న దనియు, మేఘుడు వెన్నెలను చందు 
నుండి ఒడిచి తనతో లాగుగొనిపోయె ననియు, దిక్కులు వియోగినులం బోలె 

రాజిల్ల కన్న వనియు, మేఘుండు తన్ను ఉతిమి బెదరించి, ధారలవేతులతో తడవు 

చున్నాడనియు, ఇం దుండు మునుపు తొను ఆవాల్య కె పడినపాట్లు మజ చి, 

వానతో తన్ను అడ్డంజూచుట తగవు గాదనియు, మతి యెవరు గాని ఇయ తన్ను 

దేట్లును ఆప లే రనియు _ ఆగాలి వాన దారిలో తన యుక్క_ంఠక తేగినట్లు పొంగిన 

భ”వములం బల్కు_చు, చారుదత్తు వాకిలి చేరి విట వేటాదుల తన యింటికి పంపివేసీ, 

చేటితో లేోపలం జొచ్చినది. ఎక్కద ఉన్నాండో చారుద త్తుండు అక్కడికి 

పొయి, ఎట్లో భెక్యము పూని వూలు చల్లి, ఓయి జూదరి నీక ఈమునిమౌాప్ర 

హాయిగా నున్నదా అని కళల _పళ్న అడిగినది, “ఇప్పుడు, నీవు నన్ను కూడ (గా 

ఆని యన్నా(డు చారుదత్తుండు, అంతట తడి యాడుపులు మార్చుకొని సువర్త 
ఛభాండ రత్నావళుల గుట్టులం జెహ్వుకొని వసంతే సేనా చారుదత్తులు ఎకరారు పడిరి. 

ఇంతలో మరల (కొత్తి మచ్చు లేవయ్యా, మెజపుతీ? కాంతుం బోలె ఆంబరముం 

గౌయలింపలగా వసంత సేవ ఇంక తాళ నేక చారుదత్తుని సయం 'గావోలింగ నము 

వ్రేన్నీ నకొన్నది, అంతట జల్లు పెద్దదికాయగా వారుద తుడు తానును కెణిలిబిగించి, 

ఆయాలింగనముతో నే అశాంతను లోేలటికి కొంపోయినాయడు, 
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అంతట లోపల ఏమేమి (పవ ర్రిల్లి నదో తెలియదు ఊహింపందగును, 

షసాంకారంభ వాళ్యములవలన ఊహింపందగును. వసంతసేన సురతక్రాంతయె 

అక్క_డ చే తెల్ల వాటువటట ని దించినది. ఒకవేళ ఆమె ఆర్యా తీయే తన యింటికి 

మరలు నేమో యని చారుద తుండు వర్ధమౌనపని ర్యాతియే బండి వూన్ని నిదము-గా 

"పెట్టు మన్నా (డు, మలి "యట్లు సోలేదు. వనంత సేన తెను ఇంటిలోంగటం 

జొచ్చినందులవ సంత సీంచి, లోపల పరిజనుల నందటిం గలసికొన్వి పనుపడి, 

కూరిమితో ఎల్లర మనస్సులం జూజింగొన్నది అంతలో చే, ఒండొరుల యెడం 

చాటున ఒండొరులకు దుఃఖముకలుగునంత ; ధూతమ్మతో తాను దాసీయే యనుచు 

ఆక్క చెల్లెలి చెలిమి కలిపినది. తాను చారుడ త్తీయ్యగుణనిర్థి త దాసిగా నడుచు 

కొన్నది. సత్సురతోత్సవ మయినడి కాంబోలు, రతేపర్మి కాంతయె "తెల్ల వాటీనను 

నిద మేలుకొనలేదు, చారుద త్తుండు వసంత సేనను లేపక అెపెక చెప్పక, మెశే 

యాని వర్ధమౌనకనికి చెప్పమని తానే చేటికిని చెప్పి వసంత సేనను జీర్ణ పుప్ప 

కరండమునకు రమ్మునుమని, పిలుచుకొని రమ్మని, ఏర్పాటు వేసి తా నచటిక పోయి 

నా(డు. వసంతే సేనకను అట్టు పోవలయునని ఎంతయు ఆసక లిగియున్నది, ఇంతలో 

అబ్బాయి రతోహ సేనుండు రదనికవద్ద తనకు బంగారు ఆటబండి కావలయును, 

మట్టిబండి - మృచ్చకటి - అక్క_అ లేదని మహరులే నము వేయం జూచి, ఆయింటి 

పఫీదటికము తన మనస్సునకు కళుక్కు_.మనయగా, వానిని బుజ్జగించి తన సువర్ణ భాండ 

మును వాని మట్టిబండెలో నింపి వానిని డానితో బంగారుబండి చేయిం చుకొమ్మని 

సముదాయించి పంపి, ఇంతలో వరమానకుండు బండి తేగా వానిని తాళుమని 

తాను కాంతుదర్శనమునకుం దగినట్లు సాగసునేసికొని ము'స్వాబగుదునని బోయిన ది, 

దుర్షినము అను 

ఐదవ యంకము 

ముగిసీనది 

MR — 45 
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0 బరా ౬ జ కి 

—h— 

(తతః (వవిశతి చేట 

చేట కథ మె ద్యా ప్యార్యా న విబుధ్య లే, భవతు. 

(వవిళ్య (వతిబోధయిష్యామి, [కథం అజ్జవి అజ్జఆ ణా విన్వ్యూది, 

భోదు. వవిసిఅ వడిబోధయిస్సమ్ ]. _ (ఇతి నాళ్వున వరి కామతి. 

(తతః (వవిశ త్యాచ్చాదితశ రీరా (వసుప్తా వన న్నసేనా) 

చేటీ___( నిరూవ్య ) ఉతి న్య తూత్రివ్థ త్యార్యాః [వ భాతం 

నంవృత్తమ్. [ఉళ్లేదు ఉళ్లేదు అజ్ఞఆ. వభాదం సంవుత్తమ్ ]. 
Po la 

తతః |పవిశతి చేటీ _ ఆంతట ఛచేటి |పచేశించుచున్నది, ఈ యంక మున 

పుప్పకరండకోద్యానమునక చారుదత్తుని కడకు వసంత సేనం గొనిపోవలయు 

ఎడ్డబండిలో  జెజిసాలనుండి కట్లు తెంపుకొని పరారిమయైన నోపాఅ దార కుడు 

తా "నెవరికి అగపదక తప్ప్బించుకొనుటకె ఎక్కుటయా, వసంతే సేన ఇందు 

ఎక్కు_వలనీనది, పొరపాటున శ కారుని ఎడ్డ బండిలో ఎక్క_టయు ల (పస్తావించు 

టవ కడంగంబడుచున్నది. ఈ చేటి చారుద త్తుని యింటిది. వసంత సేన రతిశమ 

(పసు ప్ర తెల్ల వాటీనను ఇంకను నిద లేవనందున ఆమెను లేప్రు చున్నది. ఆంతట 

వసంత సేన [పవేశించుచున్నది_ అనగా రంగమున (ేతుకులకు ఆగపడుచున్నదిః 

ఆచ్చాదితళరీ రా = (ని దలతుణముగా -) కప్పూకొనంబడిన - చేవాముగ అదె ల 

(పనుపా_గాటముగా నిదించుచున్న ట్రిది, ఆట్లిది (శ్ర వేశిం చుట యనల౫ా నాటకమున 

అట్లు రంగాన ఆగపడుట, ఆని అథ౯ము, రంగాన నిదం జూపకూడ వపన్నను - 

ఇది అంతలో మేల్కాంచునది మషకాణీయము దూ..,శయన... =-* వజిళాతేః.., 

అజ్బ_క _” సా, ద, 253. (పభాతం సంవృ తమ్ = తెల్లవాటుట ఐనది _ తెల్ల 

వాటినది _ అనుట, 



వషష్టో౭. జ్య 9 ప్ర్ర్ 

వన నృ సేనా. ( (వతిబుధ్య ) కధం రాతి చేవ [(వఖాతం 

నంనృ త్తమ్, [కధం రత్తి బ్దైవ వభాదం నంవుత్తమ్ |. 

క ప త్రి చేటి__అస్మాక మేత త్స) భాతమ్, ఆర్యాయా పునా "రా 

రేవ. [ అమ్షణం వసో వభాదో. అజ్జఠవ ఉణ రత్తి జ్లేవ ] 

వనన్న-__చేటి కుతః పున ర్యుప్మాక ౦ దూత్యకరః ? 

[ హక్టో, కహొం ఉణ తుమ్హాణం జూదిఅరో ], 

చేటే__ఆ న్యే, వర్భ్థమానకం నమాదిశ్య పుమ్చకరణ్ణకం 

జీర్ణ ద్యానం గత ఆర్యచారుద తః, (అఆజ్ఞవి, వడ్డమాణణలం నమాది 

9 
సి్అ పువ్చక రణ్ణఅం జిర్ణుకాణంగదో అజ్జచారుదత్తా' ] 

ల. యనా. రారా ళాల అజా టప టా. 

కథం ఏమి! అశ్చగ్యముం చెలుప్రును, శాత్రిః ఏవ ప్రభాతం సంవృ త్తేమ్ _ 

రాతియే తెల్ల వాటీపోయినది. చాక తెల్ల వాణక యే రా తికి తెల్ల వాటీనదే ఇంతలో 

అనుట, తేనకు ఆది యింకను రాతిగా సె ఒకు నిము సముగా నీ తోచుచున్నది _ 

ఇామ। కీడచేతను రవంత నిదచేకను అదంతయు ఒక్కా నిముసమువ లె _ ఇంచుక 

రాతియే యనునట్లున్నది _ కాని అంతలో తెల్ల వాటీపోయినది, ఇది భవభూతి 

ఉఊ. రా. చ, లో చెప్పిన _ *అవిదితగతయామొ రాత్రి చరీవ వ్యరంసీత్ ' వంటిమాట,. 

వుత్ర పునః ...=మటీ మిజూదకియేడీ* చారుదత్తునికి పేరు చెప్పక జూదరి 

యనుట సుకుమార ప్రణయ నిడేకాశము, చేటితో “పేరు చెప్పి యడుగట నాకౌము 

నాజూకు చమతా్యారకారియు కాదు, చమత్కారహీనపు మాట (పగల్భ ఆమె 

పలుకదు, 

వధకామానకం సమౌదిళ్య్ళ్య = నాకరునకు వర్భమౌ నుండను రివానికి 

ఊఉ తేరువు చేని, పుష్పకరండకము _ వూలక రాటము _ ఎక్కువగా పూల చెట్టు 

ఉండి అవి దండిగా వూచుటచే తోయటయే వూలబరణి యన6ందగిన టుండుట చే 

ఆ “సంజ” పొందినది, మణి యిపుడు అది జీణోకాద్యా నము _ పెక్కేండపాతేది, 
Cy ay) 

ముదిరి ముసలిదె పోయినది, పూత _ కాపు ఉడిగి ఎండంబాటు చెట్లు గలదె నందున 

“జీళో ౯- ద్యానము” అనియు పేరుపడినది, తొను వసంత సేన ఒక వేళ రాతిరే 

యింటికి మరలు నేమో అని, అందులకె రాతిరే బండిపూన్ని సిద్ధము గానుంచునుని 



ఇదర మృచ్చకటికమ్ 

వన న కిం నమాదిశ్య, [ కింసమాదిసిఅ ] 

యోజయ ర్మాకె” (వవహాణమ్, వనన్శసేనా గచ్చ 

ఇర 
గు 
వా 

క్ 
దొ డీ 
మీల్ ల కన 

కాకి, [జోఏహి రార్తీవ వవహణమ్, వనన్తసేనా గచ్చదు గ్రా] 

వసన్న_--చేటి, కుత్ర మయా గ నృవ్యమ్, [ హన్టో, కహిం 

మవ ౫ నృన్యమ్ ]. 

చేట__ఆ శే, యత చారుదత్తః, [అజ్ఞఏ, జహిం చారు 
౮ క జ 

వనసన్త___( చేటీం వరివ్వజ్య) చేటి, సుష్ట్రు న నిధ్యాతో 
రాత, త దద్య (వత్యతుం (వేమీస్మే. చేటి, కిం (వని ప్రా మి 

హాోభం నర చతుఃశాలమ్? క్ , నుడీ దో రాణిని, 

తా ల వచ్నకం MIU | రో ప ఇహ జ ఎకి అపు. బౌాష్టి, 50 వవిట్టా అహాం ఇ 

ఆబ్బ న్నర చదుస్పాలఅమ్ ). 
Cao గాలులు ాకానాననులుననలంా జు సు 

వర్హ మానవనికి ఉత్తరువు చేసినాడు, మటి వసంతే సేన అట్లు మరఠిపో లేదు. 
ఆక్క్క_డ నే రతేశాంతయె, తెల్ల వాటినను మెలఫవ రానంత గాఢముగా ని దపోయి 
వదె. తాను లేపలేదు. తాశేమో జీరో ద్యా నమునకు పోవుచు, నిద్రలేచిన తర్వాత 
వసంత సేనను ఆబండిలోే అక్కడికి పిలుచుకొని రమ్ముని అతనికి చెప్పియు, ఈ 
యేర్పాటు నెల్ల చేటికిం జెప్పియు పోయినాడు. కావున, కిం సమౌదిళ్య _ ఏసుని 
యు తేరువు చేని ఆని వసంతయడుగుచున్న ది, 

యోజయ ర్యాతౌ (పవవాణన్ = రాతి బండి వూన్చుము _ కటుము . 
జో జ్ 

ర 
వసంతే సేన పోవును గాక _ అని, కత = ఎక్కడికే? యత్ర చారుద ల్ర్తః _ 
వక, ద 

క్త 
౮ నారుదల్తేయ్య ఉన్నాండో అక్క డికి_ ఆపాత పూలబరణి తోంటక, 

చారుద తుని కడకు _ ఆనుమాట తనవ ఎంతో ఆప్యాయముగా ఆమెతగా ఉన్నది. ఆది పలికిన చేటిని చాన ఆలింగనము శేసీక్రాని బహుమానించుచున్నది. చెప్పు 
చుక ర్ న ది వ కడ ్న నుష్టు న నిధ్యాతః రా తొ = రాతియందు చేను లెస్సగా చూడ కకం. నాసామిని, త దద్య +... = కావున ఇప్పుడు (పత్యమము గా 

గలను, తొ లుమొటు దగ్గి ముఖాముఖిగా నిలబడినపుడు, 
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శేటీ__వ శేవల మభ్యన్నర చతుఃశాలమ్, సర్యజన స్యాపి 

హృదయం (వవిస్లా. (౯ కేవలం అబ్బ న్మర చదుస్సాల అమ్
, నవ్వ 

జణన్స వి హిొఆఅం వవ్ట్టా |, 

వన న్న___అపి సంతప్య తే చారుదత్తన్వ వరిజనః [అవి సంత 

వృది చారుదత్త న్య వరిఅణో | 

చేటీ__నంత ప నది. [ నంతీప్పిస్సది ] 

వసన్త__క దా? [కదా + 

6 క్రతూహలవాకా అపి నిసగ ఇ శాలీనః ప జనః, పశ్య 

ఇాల్స్న్యేకన నివలాణకాయితుం చ రూప 

మిచ్చు ని తే త్చూర్వ సమాగ తౌనాహ్ 

నచ (పియే ప్యూయత లో చ నానాం 

సమ్మగ పాతీని విలోక నాని, * మాళ. 17. _ 8. 

కాంతలు శాంతుపె తొలిచూపున చూపు దీరముగా అనింప6ంజాలరు _ 

కావునన్కు మటియు, రాతి దీపపు తెలుతురునను వానచీక ట్లలోను చేను సరిగా 

చూడ నె తిని. ఇపుడు తనివిలీజు చూతు సే, వాళ్లో (పవిహై ఆవాం ఇవా అభ్య న్లర 

చతుఃశాలన్ = ఏమే ోను ఇక్కు_డ లోపలి భవంతిలోపలికి (ప వేశించితిన 

ర్యాతి ఆయన వెంట నడచితిని ఎైట్లు ఏ మేమి (ప వేశంచితినో పరికింపనె తినే... 

లోపలి భఛవంతిలోపలికే శాదు, (ఇక్కడ మా యొల్లర వృాదయము 

లోనికిం గూడ _ నీవు ఈలోేపలియింట చొచ్చి ఇంటిడానింబో లె నగుట 

మాత్రమే కాదు _ మాకెల్లరన నీమి(దశే హృదయము - (పీతి, తఅంవు, 

మొవృాదయ ములలోను పదము గొంటివి. 

ఆపి సంతప్య తే ... = చారుద త్రేయ్య పరిజనము (నాక) (ఇదేమి ఈషే 

ఒకతె వచ్చినదే ధూతమ్మసవతిగా అని యీసెత్తి _ అనుట్స సం తాపముపడు 

చున్నదా? కాదు శాద్కు సంతోషము పడుచున్నది -_ న సమాగమము చేత 

(ఇప్పుడు) (ఇంకను నీవు బయలుదేటి పోవుదువేని నీవియోగమునకు - అన్న 

మాట _) సంతప్య తే = సంతాప _ దుఃఖ _ పడ6ంగలదు, అదియు ఆమె యడు 
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చేటీ__య దార్యా గమివ్యతి, (జదో అజ్ఞఆ గమిస్సది ] 

వన్నన్న-_-_తడా మయా [వధమం సంత ప్తవ్యమ్ (సానునయమ్) 

చేటి గృహా చేమాం రత్నావలీమ్, మమ భగిన్యా ఆర్యాధూతొయ 

గత్వా సమరయ, వక్కవ్యం చ- అహం [శీచారుదత్తన్య గుణ 

నిర్జితా దాసీ తదా యుష్మాక మపి, త చేపా త చైవ కళ్టా 

భరణం భవతు రత్నావలీ, [తదో మవ వఢమం సంతక్చిదవ్యమ్, 

హక్టో గేజ్హ వదం రఅణావలీమ్, మమ బహిణీఆన అజ్ఞాధూ దావ 

గదుఅ నమచ్నేపా. భణిద వ్యం చ - “అహం బిరిబారుద తృస్స 

గుణణిజ్జిదా దాసీ, తదా తుహ్మాణం పి తా వసా తవ శైవ 

క జ్ఞాహరణం హోదు రఅణావలీ ] 

చేటే__ఆర్వే, కుపివమ్యతి చారుదత్త ఆర్యాయె తావత్ 

[ అజ్జవ, కుపిన్సది చారుదత్తో అజ్ఞావ దావ ]. 

వసన్మ_గ చ్చ, న కువివ్యలతి, (గచ్చ. ల కుపిన్నది క్ట 

గుటయు, చేటిపలుకుటయు _ “కదా?” *ఈయదా ఆర్యా గమిష్యతి _ అని. తదా 

మయా (పథమం ... = అప్పుడు, మిమ్ముం బాసి పోయినప్పుడు, వేచే (మికం పై 

ముందు సంతాపము చెందుదును, ఈ సంతాప పస్తావమున కలుగ (బోవు శశార 

సమాగమ సంతాపాదులు నూచింప(బడుచున్న వి శాంబోలు _ ఇపుడు వసంత సేనా 
చేట్యాదులక డాని పొగయేని లేకన్నను _ దైవము నోట పలికిం చినట్లుగా - 

చూపజకు ఏమేని తోచుచుండందగును. రంగాన వ -క్షకును శోతవను తోంపక 

చూపజకు తోంచు ఇట్టి ఫాషితము ఒక తెజు(గు ‘Dramatic Irony’ అందురు, 

మమ భగిన్యాః ఆర్యా ధూతాయాకః _ నాయక్క..కు ధూతేమ్మప _ వ క్తవ్యం 

చ = ఇట్లు చెప్పవలనినది _ అహం ... = నేను శ్రీ) చారుదత్తునికి (ఆయన) 

గుణముల చే డక్క_ంగొనయిడిన _ సాంతము వ పోయిన _ దాసిని _ ఆప్పటికి _ 

(= శాయుట్టి _ ఏ) అనుట _ నీవను, కావున, ఏషూ తవ ఏవ ... = ఈరత్నావళి 

సీకే కంఠాభరణము ఆగునుగాక _ నీవే మెడలో ధరింతువు గాక, 
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వేటీ__( గృహీత్యా) య దాజ్ఞ్వవయపలి, (ఇతి నిష) మ్య 

పునః (వవిశతి) ఆశే భణ త్వా ర్యాధూ తొ వ ' ఆర్యపు తేణ 

యుష్మూక ౦ [వసాద్కృ తా, న యుక్తం మ మైతాం (గహీతుమ్, 

ఆర్యపుత్త)వవ మ మాభరణవి శేష ఇతి జానాతు భవతీ,” (జం 

ఆణ వేది. అజ్ఞ, భ ఇకాది అజ్ఞాధూదా - * అజ్జఉత్తేణ తుమ్హ్షాణం 

వసాదీకిదా ణ జుత్తం మమ వదం గేణ్హిదుమ్. అజ్జఉత్తా జ్లేవ మమ 
ఆహరణవిసేసో త్రై జాణాదు భోదీ, ? 7 

(తతః (వవిశతి దారకం గృహీ త్వా రదనికా 

రదనికా___వహి వత్స, శకటికయా [కీడయావః. (వహి 
వచ్చ, నఅడిఆవ కీలమ్ల ] 

దారకః_( నకరుణమ్ ) రదనికే, కిం మ మెతయా మృత్తి 

కాశకటికయా, తా మేవ సౌవర్ల శ క టికాం దేహి, [రదణివ, కిం 

మమ వదావ మెట్టిఆ నఅడిఆవ, తం 'బైవ సోవల్ణానఅడిఅం దేపి ] 

రద___( నని క్వేదం నిశ్వస్య ) జాత, కుతో 2 2-స్మ్మాకం సువర్ల 

వ్యవహార ః ? తాతన్య పున రివి బుధ్యా సువర్ణిశ క టిక యా క్రీడమ్యసి, 

ఆర్య పు తేణ యుష్మాకం ... = ఆర్య ప్యుతుని చేత నీక దయసేయయుడినిది, 

దీనిని *సేను తీనీకొనుట తగదు, ఆర్య పుత్ర ఏవ ఉం ౯ నాకు ఇట్టి బంగారులు రత 

నాలు సొమ్ములు అక్కు ఆఅ లేదు _ ఆర్య పుశ్రుండే నాకు మేలియాభరణము _ ఈ వివ, 

యము అమ్మ (వసంతే) ఎటుంగును గాక, 

బాలా 

శకటికయా [కీడావః = బుచ్చిబండితో ఆండుకొందము, కిం మమ ... = 

ఎందులకే నాకు ఈమట్రిబండి * దానినే ఆబంగరుబండి నే ఇమ్ము. సువణకావ్యవ 

వారక = బంగారు వాడుక, (పచారము ల తాత స్య = నాయనక్కు పునః అపి, 

బుధ్యా = మరలను బుద్ధి _ సంపద _ కలిగిన అప్పుడు _ బంగరుబండి (చేయించు 

కొందువులే. ఆప్పుడు దానితో ఆండుకొందువులే, అంతట అబ్బాయిని ఆడింపను 
వినోద పెట్టను అని వసంతకడన తెచ్చినది, 
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త ద్యావ ద్యినోదయా మ్యేనమ్. ఆర్యయా వన నృసేనాయాః 

నమోవ ముప నర్చష్యామి, ( ఉవనృత్య ) ఆశ, [వణమొమి, 

( జూద, కుదో అమాణం సువణవవసారో. 'తాదన్స పుణో వి రిద్ష్ఏ 
ళు య్ కం © 

సువణ్ణానఅడిఆవ కీలిన్ససి, తదా జాన విణోదేమి ణమ్. అజ్ఞ 

వన నృసేణావ నమోావం ఉవసవప్బిస్సమ్, అజ్జఏ, వణమామి |]. 

వనన్మ__రదని కే, స్వాగతం తే, కన్య పున రయం దారకః, 

అనలంకృత శరీరో =పి చన్ష్రముఖ అనన్షయతి మమ హృదయమ్, 

[ రదణివ, సాఅదం వే, క న్పడణ అఅం దారీ, అణలంకిద నరీరోవి 

చందముహోే ఆణన్లేది మమ హిఠఅఅమ్ ] 

'రద..._ ఏవ. ఖ ల్యార్య చారుద త్తన్య్వ పతా దోపహాసేనో 

నామ, [వసో క్ట అజ్జచారుద తృస్స పుతో రోహాసేణో ణామ 1]. 

వనన్న___( బాహూ (వసార్య ) వహి మే పుత్తే)క, ఆలిజ్ఞ. 

(ఇత్యజ్క్య_ ఉవ వేశ్య ) అనుకృత మనేన పితృరూవమ్. [ఏహి మె 

పుత్తఅ, ఆలిజ్ఞ, అణుకిదం అకేణ పిదుణో రూవమ్ ]. 

రద__న కేవలం రూవమ్ శీల మ పీతి తర్కయామి, ఏతే 

నార్భచారుద త్తే ఆత్మానం వినోదయతి, [౯ శీవలం రూవమ్, 

పీలం వి తి తెక్మి_మి. ఏదిణా అజచారుదతో అతాణఅం విళో బేది ] 
క (జ్ర ల నాం 

వనన్న-_-అథ కి స్నిమిత్త మేవ రోదితి, [అధ కిం ణిమిత్తం 

ఏసో రోఅది ]. 

అనలజ్కతళరీరః ఆపి = అలంకరింపంబడని చేవాము6ంగలిగియం, ఒంటి 

మీద ఏసామ్మును లేవన్నను _ చంద్రముఖుండు (నా మనసునకు) ఆనందము 

కలిగించుచున్నాండు. ఏష ఖలు ... = ఇతండు చారుద త్రయ్య కొడుకు గదా, 
న 

దోనా సేనుండు, అలిజ్బ _ కొాంగిలించుకో _ అనుకృతమ్ = పోలంబడినది, శీలం ఆపి 

లకకాయామి = శీలముంగూడ అని ఊహింతును. ఏతేన ... = వీనితోచే ఆయన 

తాను (పొద్దుపుచ్చుచుండును కిన్నిమి త్రం ...= ఎందునిమి త్తే మె _ ఎందుకో సము, 
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రద__ఏ తేన (వతి వేశిక గృహావతి దార కస్య సువర్ల శక టికయా 

కీడితమ్, కేన చ సా సీతా, తతః పున స్తాం యాచతో మ 

యేయం మృత్కికాశకటికా కృత్వా దత్తా. తతో భణతి - “రదనిశే, 

కిం మ మైతయా మృత్తికాశకటికయా, తా మేవ సౌవర్లశకటికాం 

చెపి” ఏతి. [వదినా వడివేసిఅగహవఇడారఅ శేరిఆవ సువళ్లా 

నఅడిఆవ కీలిదమ్. తకేణ అ సాణీదా. తదో ఉణ తం మగ్గన్తస్ప 

మవ ఇఅం మట్రిఆనఅడిఆ కదుఐ దిర్హా. తదో భణాది -*రదణిఏ 

కిం మమ వదావ మట్టిఆసఅడిఆవ. తం జ్జైవ సోవణ్ణానఅడిఅం 

చేహి” తి | 

వనన్న-__పహో ధిక్, హో ధిక్, అయ మపి నామ వర 

సంవ త్త్యా నంతవ్య తే. భగవ న్య కాన్త, పుమ్యరవ్మత్రవతిత జల 

బిన్లు నద్భశెః కీడసి త్యం పురుష భాగధేయిః. (ఇతి స్మాసా ) జాతి, 

మా రుదిహి, సౌవర్లశకటికయా క్రీడివ్యసి, ( హాద్ట్ హాద్టీ, అఅం 

పి జామ వరనంవ త్హివ నంతవ్చది, భఅవం కఅన్న, పాక్ట్రరవ త్తే వడిద 

జలవిన్గుసరిసేపహిం కీలసి తుమం పురినభాఅఛేవఏహిం,. జూద, మా 

గోద సువణ్ణా నఅడిఆవ కీలిస్ససి ] 

(పలి జేశిగ్ళవాపతి ...=పొరుగింటి యింటియాయన యబభ్బాయియొ క్క. . 2 

లాం మౌగ౯ామౌణ స్య = దానిని ఆడుగు చున్న వానికి _ అయం అపినామ = ఇతడు 

సయితేమున్యా పరసంపత్తా్యా = పరుల సంపదే, సంతప్య తే = సంతా పపడుచు 

న్నాండు! “ఆపినాముి _ అటుకాకపోరాదా అను అసం బెలుపును, పుష్కర 

పృక్ర ... తామరాకు ... వసంతే సేనవ కంట నీరు తేటినది, విడ తనవ ఆంత 

సొాంతముగా తోంచినాండు _ వాని క్రై, కంట నీరు తనె లేబునంఠ, అబ్బాయి 

ఈమె ఎవరు అని రదనికను అడుగగా వసంత తానె కలుంగందేసీకొని జవాబు 

శెప్పుచున్నది _మీి నాయన దాసినిరా, ఆయనగుణములచే బందిగొనయుడినదానను _ 

అని, రదనికయు చెప్పుచున్నది _ మోయమ్మ ఠా, నాయనా _ అని, 
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దార_రదనిశే, శేషా? [రదణివ, కా వసా]: 

వనన్మ__వితు సే గుణనిర్దితా దాసీ, [పిదుణో చే గుణ 

జ 

రద__డాత, ఆర్యా కే జనసీ భవతి. (జూద, అజ్ఞల చే 
జణణీ భోది J: 

దార_._రదనిశే, అలీకం త్వం భణసి య ద్వస్మాక 

మార్య జనస్కీ త త్కీ-మర్గ మలజ్క్బ తా ? [ రదణివ, అలిఅం 

తుమం భణాసి, జ అమ్హ్షాణం అజ్జఆ జణణీ తా కీన అలంకిదా 

వసన్మ-=_జాత, ముగ్భ్చేన ముఖే నాతికరుణం మన్నయసి, 

(నాళ్యు నాభరణా న్యవతార్య రుదతీ) వ ేదాసీం తే జననీ 
నంవృత్తా, త ద్దృహో కైతే మలంకారమ్, సౌవర్లశకటికాం 

ఆళీకం = ఆసశ్యము, యది అస్మాకం ఆర్యా జననీ = నాకో అమ్మ ఆమ్మ మగు 

నేని తత్ కిమథక౯ాం అఅజ్క్బ్భృాతా = మటిీ యామె యేల అలంకరింపంబడియు 

న్నది? మాయమ్మకు సొమ్ములు లేజే _ ధూతమ్మ, పాపము, ఎంతో సొమ్ములు 
గలది _ ఇప్పుడు దారిద్యముచే అన్నియు పోమునవిశాంబోలు, దరి దచారుద త్తు 
నికి అనుగుణయగు పాతి వత్యముచే సామ్ములే లేక యున్నది, “సొమ్ములు లేమి”? 

అమ్మక లక్షణముగా బిడ్డక తోంచునంత గా ఆజేవియు లేకయున్నది _ అని దీన 
ఊహింప(౦దగియున్నది. 

జాతే _ బిర్లా నాయనా ముళేన ముఖేన = ముద్దు గాఅం మొగమా తో, ఆతీ 
కరుణం = ఎంతయు జాలిగా _ జాలితోంచునట్లు గా, మన్నంంరుసే _ పలుకు చున్నా 
వురా, మౌయమ్మయైన ఆమెకు నగలం౦ండ వే. అను చాలునిమాట ఆయింట కలిగి 

యుండు (పకృత పు చైన్యమును చి త్తమునకు చేయగా _ దాన చాల జాలి తో చున 

టున్నది వసంత, ఆవతార్య _ ఉడి, తీసీ, రుదతీ _ వసంత సేనవ ఆగని యేడ్చు 
వచ్చినది. ఆట్లు ఏడ్చుచు (= రుదత్సీ, ఏషా ఇదానీం తే జననీ సంవృత్తా = ఇదిగో 
(ఇపుడు చేను) మో యమ్మను ఐతిని, తత్ గృహాణ .. = కావున, కె కొనుము 

ఈసామున్వు _ సౌవణళా ** = ఇంగరుబండి చేయించుకో _ అ షపేహి _ బోపో _ 



మష్రోఒజ్క- 8 కిరకీ 

కారయ, (జాద, ముద్దేణ ముహేణ అదికరుణం మన్చేసి. వసా 
దాణిం చే జణణ్తో సంవుతా, తా గ్ వదం అలంకారఅమ్, 

సోవణ్ణనఅడిఅం ఘడా వేహి 7, 

డార__అవేహి, న (గహీప్యామి, రోదిపీ. త్వమ్, [ అ వేహి 

ణణ్హిన్నమ్. రోదసి తుమమ్ 1 

వన న్న___( అ శూణి (పమృజ్య ) జాత న రోదిష్య్యూమి, 

గచ్చ, క్రీడ, (అంలంకా 3 రఘ చృక టికం పూరయిత్యా ) జాత, 

కారయ సౌావర్ల శక టి కామ్. [ జూద ౯ రోదిస్సమ్, గచ్చ. క్ ల, 

జూద, "కా రేహీ సోవక్ణాసఅడిఅమ్ |], 

(ఇతి దారక మాడాయ నిప్కా- /న్హా రదనికా, 

((వవిశ్య [వనహణాధిరూఢ: ) 

చేటః__రదనికే, రదనిక్కే నివేద యా ర్యామై వనన్త 
సేనామై - * అవవారితం వతుద్యార కే సజ్జం వవహణం తిష్థతి ” 
[ లదణివ, లదణివ, ణివేచేహి అజ్జఆవ వశ న్న శేణావ - * ఓహాలిఅం 

పక్టదుఆలవ శజ్జం వవహాణం చిటది J 

న (గహీస్యామి = చేను తీసికొనను _ రోదిషి త్వం = వీడ్నుచున్నావు నీవు, 
తేన యమ్మ విధియెగుడు దిగుడులకు ఏడువని గబ్బి వివేకవతి _ అనుట, (పమృజ్య = 

తుడుచుకొని, జాత న రోదిష్యామి = బిర్రా, నాయనా, చేను ఏడువనులే ...= 
పో ఆడుకో, అలకా. రెః = సొమ్ములతో మట్రిబండిని నింపి నాయనా, 

చేయించుకో బంగరుబండిని, ఇతి _ అటనంగానే విడను ఎతుకోొని రదనిక 

పోయినది, 7 ల న 

(పవహకాధిరూఢః _ బండీ పె ఎక్కిన (కూచుకాన్న వాయు _ చేటః _ 

నౌకరు వధజామానకుండు _ అవఫఘాటికం = వెనుక మూత, ఎక్కు_టకు సులువగు 

నట్టు, 'తేజవయిడినదై - ఎక్క లగా నే మరల మూసికొనవచ్చును _ గొప్పవారి 

గృవాజనమునకు, రాణివాసమునకు తగినట్టు గా, గోపా గా మూసనీకొనందగినట్లు _ 

అట్టు మూతను తాను ఎత్రియుఎచుట వసంతేక సులువగుటకును, మర్యాదకను, 



964 మృ చ్చ కటకమ్ 

( (వవిశ్య) 
రదని కా___ఆశ్వే, వవ వర్థమానకో విజ్ఞావయకి - “వతు. 

ద్యాశే సజ్జ నజబ్బం [వవహణమ్, ” రితి, (అజ్జవ, ఏసో వడ్డమాణమీ పిల్లి 

"వేది - వక్టదుతరవ్ నజ్జం వవపహాణం ”* త్రి! 

వన న__చేటి, తిష్టతు ముహూర్ష్తకమ్, యావ దహా 

మాక్ళానం (| పసాధయామి. [ హక్షో, చిటదు ముహు త్తే అమ్, 

జావ అహాం లకాణఅం వసాభేమి | 

రద___( నిష్క- )మ్య ) వర్గమానక, తిష్ట ముహూ ర్కకమ్, 

యావ చా ర్యా క్నానం (వనాధయలి. [ వడ్డమాణలళ, చిట ముహు త్వ 

అమ్, జావ అజ్జ్ఞఆ అత్తాణఅం వసా భేది _. 

చేటః__హీ పా భో, మ యావీ యానాస్మరణం విన్నృ 

తమ్, త ద్యావ దహీ త్యాగ చ్చామి, వతే నాసికారజ్ఞక టుకొ 

బలివన్చాః, భవతు, [వవహాణే నైవ గ తాగతిం కరిష్యామి [హీ 

సజ్జం = పూన్ని సిద్ధము గానుండుసది, “ఆపవారిక౦ి _ అని భాయపాఠ మగ 

“జేసి _ వెనుక తెర మాసియున్న ట్రిది, ఈ మెయొక్కావలసినది అని జెరత గిలింపంబడి 

నది _ చారుద త్తయ్య యొక్కునఫుడు తేర యుండదు _ వసంక యొక్క వల సీనడి 

గడా అని తెర తగిలించి లేంబడినది _ అనుట, పక్షద్యారే = దిడ్డివాకిట _ ఇంటికి 

పతీమున, ఒక పక్కన ఉండువాకిలి ఎమరు-గానుండు సింవా ద్వారము “గాదు, 

'పసాధయామి = అఅంకరించుకొందును, తీఅనేంగి మొగము మొదలె నది జాడ్డుక లగి 

యుండును, ఇప్పుడే నిద లేచినందున, ఆ వేసాన బయటికి అందును చారుద త్తే 

య్యకడవ, పోవుట ఆను చితము, నాకెముగాదు, మటియు వసంతే సేనను (పతిదినము 

(పఖాతీమున (పసాభనము వాడుక యు. 

యానా _స్పరణం = బండిలోని పజపో రత్న కంబళియో తివాసీయో _ మణచి 

పోయిడినది _ నాని శా రజా కటుకాః = ముక్కు_(తౌటిమంటకు క్షదురుగా నిలువక 



షప్రో౭= జః ఫ్6ఫ్ 

క్ భో మవ వి జాణత్థల శే విశువులిదే. తా జావ గేణ్తిఅ 

ఆలఆచా౫* ము, వ్ బే ణఅనొొలజు కీడుఆ బద్తల్లా, భోదు, వవపహాచేణ అచ్చా లజ ల్ల 
చైవ గదాగదిం క భిళ్ళమ్ ] ( ఇతి నిపష్కా- న్న 'న్చేటనం 

వనన్న___చేటి ఉవనయ మే (వసాధనమ్, ఆత్మానం 

(వసాధయిప్యామి. [ హర్టా, ఉవణేసి మే వనసాహణమ్, అత్తా 

ణఅం వసాధఇన్నమ్ ] (ఇతి వసాధయన్తీ స్థితా, 

(|పవిశ్య (ప్రవహణాధియాఢః ) 

న్ధైవరక శ్ప్చెటః_ఆజ్ఞప్లో 2 రాజశ్యాలక సంస్థా నేన, 

“స్ధావరక, [(వవహణం గృహీత్వా పువ్చుక రండకం జీరో ద్యానం 

త్వరిత మాగచ్చ)” ఇతి. భవతు, త తవ గచ్చామి. వహాతమ్ 

బలివన్రాః, వహాతమ్, ( వరిక మ్యానలోక్య చ) కధం (గామ 

శకమై రుద్ది“ మార్లః. కి మిదానీ మ్మత్ర కరిష్యామి. ( సాటోవమ్ ) 

అరే రే అవనరత అవనరత. ( ఆక ర్య) కిం భణధ - “ఏతే త్క-న్వ్య 

ఉన్నవి. ఛవతు=ళశానీలే ,.. బండితోడ నే పోయి వచ్చెదను, ఇతి (పసాధయ స్తీ, 

స్” = అని తన్ను అలంకరించుకొనుచు ఉన్నది. ఇంత లో సంస్థానక త కారుని, 

శేటుడు, స్థానం డనువాండు (ప వేశించుచున్నాండు _ ఇప్పుచున్నా (డు తన 

సంగతిని, 

ఆజ్ఞ పః అన్నీ _ ఇత్యాది _ ఉ తరువు చేయు బడితెని _ ఇత్యాది, వవహ 

తమ్ _ చో "నో డిర్ డిర్ _ నడువుడు నడువుడు _ ఇది బండియెడ్డం దోలు మాటలు_ 

అవి నోరులేని వె నను వానితోను, గుజ్తాలు కుక్కలు మొదలైన పెంపుడు మృగా 

అతోను మాటలాడుట మానునులన వాడుకయ్. కథం! = "సీమి! ఎట్లు! (గామ 

శోక శః రుద్దో మాగా; = ఊరిబండ్ల చేత చారి అడ్డగింపంబడినది, దారిలో ఊరి 

బండ్లు ఆఅడ్డేమశా ఉన్న వే _ అపసరత = నొలంగుండు _ కిం భణథ = ఏమి 

చెప్పుచున్నారు _ ఇది మరల *ఆశాళభాషితముి _ రంగాన లేనివాని నడుగు టయు, 

వాండు ఏమోజవాబు చెప్పినట్టు ళా విన్నట్లు _ ఆమాటలం చా. బలికి ఇదియా 

నీవు చెప్పుట అనుటయు, చూపజకు కథ తెలిసీ సాగుటయు _ రాజశ్యాలక _ 
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(ప్రవహణమ్ ” ప్రతి ఏత (_ద్రాజళ్యాలక సంస్థానన్య (వవహణ మిట్, 

త చ్చీఘ మవనరత, ( అవలోక్య ) కథమ్, ఏ హోవరః నభిక మివ 
మాం _పత్యు సహైవ ద్యూతవలాయిత ఇవ ద్యూూతక రో 2_వవా 
ర్యాత్మాన మన్యతో 2-వకానస్తః, త త్క_ః పున రేవః, అథవా 

కం మ మై లేన. త్వరితం గమిష్యామి, అరే శే, (గామ్యాః, అవసరత 
అవనరత. క్రిం భణధ - ముహూర్శకం తిష్ట, చక పరివృ హ్రీం 

దేహి” ఇతి, అ ేశే రాజస్యాలక సంస్థాన స్యాహం శూర శక 
వరివృత్మిం దాస్యామి? అథవా ఏవ వశాకీ తవసీ. తే దేవం 

కరోమి. వత త్స )వహణ మార్య చారుద త్తన్య వృత వాటికాయాః 

వత్స ద్వా శే న్థావయామి. (ఇతి (వవహణం సంస్థావ్య) పఏహో = 
నాగ తః. (ఇతి నిప్కా- ) న్నః, 

( ఆణత్తహ్మి లాఅశాలఅశంఠా చశేణ - * భావలఆ, వవహాణం 

గణి అ పువ్ఫక లణ్జఅం జిర్హైజ్ఞాణం తులిదం ఆఅచ్చెహి త్ర, భోదు, 

వమా మాయలా eam 

మహారాజువుజుంది _ కావున తొలంగుడు వెంటే, ఇంతలో మటియుక డెవ(డో 
ఎదురుపడి దాంటిపోవుచున్నాండు _ వానిం గూర్చి చెప్పుచున్నా(డు, కథం = 
ఎట్లూ ! విషః ఆపరః = వీండునో మటియొక డు, మాం = నన్ను, ద్భస్హా = చూచి! 
సఫికం ద్యూతకర ఇవ _ జాదపుమే స్త్రీని చూచి జూదరి, జాదమనుండి పరారి 
యెనవాండు వోలె, తన చేవామును ఆగపడనీక (ఆపవార్య =) కప్పుకొని _ 
త నెవరో సులువుగా తేలియనీక, అన్యతః ఆప్మకా నః _ మటీయుక తట్టునక 
తప్పించుకొని పోయినాడు, ఆథవా = ఐన నీమిళి కిం మమ ఏతేన = నాకు 
వీనితో -సేమి క (నేను త్వరగా పోవలయును, ఆడి నావ ఊ తెరువు _ కావున, 
ముహారాకళాకం తిష్ట = రవంత సేపు ఉండు. చృకపరివృత్తిం దేహీ = చక్రము 
వేయవయ్యా = బలవంతముగా దొొర్లునట్లు చేయవయ్యా _ అది దొర్గకున్నది వౌ 
అందుచేత ఆంగ (బడినది _ ఆనియా? చేను అంతటి వాడను! అల వానివాయడను! 
కూరు(డనః ! _ (నీకు చక్రము వేయుదునా, (తిప్పూదునా * “ఆథవా = ఆద్లు 
శాదు_ పోనీలే పాపము _ ఒంటరిగాయడు. ఏతర్ (పవవాణం _ ఈబండిని, చారు 
ద త్రేయ్యతో(ట దిడ్డివాకిట నిలి”పెదను, ఇదిగోనయ్యా వచ్చిన వాడీ, 
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తేహింం జవ గచ్చామి, వహధ బం్తల్హా వహధ, కధం గామశ అ 

"లేపాం లుద్దే మే, కిం దాణిం ఏళ్ధ క లఇశ్శమ్. అలే లే ఓశలళభు 

ఓశలఫు. కిం భణాధ - “వశే కశ్చ శకేలకే వవహణే” త్రి, వశే 
లాఅశాలఅ శంఠాణశేలకే సవహాశే త్రి, తా శిగ్భం ఓశలఘ. కథమ్, 
వశే అవలే శహిఅం విల మం శేక్టిఅల శహశ చేవ జూదపలాఇచే 
విఅ జూదిఅలే ఓహాలిఅ అత్తాణఅం అల్లదో అవక్క-న్చే. తా కో 

ఉం ఏళే, అధవా కిం మమ వదిణా. తులిచం గమిశ్శమ్. అలే 

లే గామలుఆ, ఓీశలధ ఓశలధ, కిం ఛభణాధ - ముహుత్తఅం చిట్ట. 

చక్క- వలివట్టిం దేహి ” ల్సి, అలే లే, లాఅ శాలఅశంఠాణ కేల కే 

హగ్లే ళూలే చక్కవలివట్టిం దంశ్శమ్! అధవా ఏకే ఏఆఈ 

తవశ్ళీ, తా ఎవ్వం కలేమి, వదం వవహణం అజ్ఞచాలుదతృశ్ళ 
రుక్ట వాడిఆవ పక్ట్రదుఆలవ ధావేమి. నే హ్మ్హ్ ఆఅచే, ] 

చేటీ.._ఆశ్యే, నేమిశ బ్ల వ్రవ గూయ తే, తే చదాగతం 

(వవహాణమ్, [ అజ్జఎ, కోమిసద్దో విఅ సుణీఅది, తా ఆఅవో 

వవహాణో ], 

వన న __-చేటి గచ్చ, త్యరయతి మే హృదయమ్, త్ర 

దాదిశ వతు, ద్యారమ్. [ హర్టా, గచ్చ, తువరది మే హిఅలమ్. 

తా ఆచేసిపా వక్ట్రదుఆలఅమ్ ] 

ననన్న__-( వర్మికమ్య ) వేటి విశామయ త్వమ్ [హార్టో, 
వనము తుమమ్ ). 

చేమి శబ ఇవ = బండికంటి కడకమ్మి (= అంచు సద్దు వలి (ఉన్నది, 

కావున (తివానికోసము పోయె న వచ్చినది బండి, ;ఈస్థావరకునిబండిని వభ౭౯మోొ 

నకునిబండి అని (దిమనీసది, పాపము, హాహ్షో వి శామయ త్వం = ఓసి(ఇకృనీవు 
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చేటి__య దడా ర్యాజ్ఞావయతి, [జం అజ్ఞల ఆణ వేడి ]: 

( ఇతి నిప్కా- )న్హా. 

వసన్త___( దథీణాకీస్సన్షనం సూచయిత్యా |పవహణ మధి 
రుహ్య ) కిం స్విదం స్ఫురతి దవీణం లోచనమ్, అధవా వారుదత్త 

మైస్యవ దర్శన మనిమిత్తం |ప్రమాక్టయిమ్యతి, [కి న్షేదం ఫ్రురది 
దాహిణం లోఅణమ్. అధవా చారుదత్ర్తన్స జ్లేవ దంనణం అణిమిత్తం 

వమజ్జత్తన్నది ]. 

( వవిశ్య) 

స్థావరక శ్చేటః.___అవసారితా మయా శకటాః, త ద్యావ 

దచ్చామి, (బ్రతి నాళ్యు నాధిరుహ్యూ చాలయి'త్యా, స్వగతమ్ ) 

భారవ త్ప్రవహణమ్, అథవా, చ్మకవరివర్తనేన వరి శె న్నన్య 

భారవత్స్య్రవహణం (వతిభాన లే, ఛవతు, గమిజ్య్యూమి, యూతేం 

గావెౌ యాతం, [ ఓఒశాలిదా మవ శఅడా, తొ జావ గవాామి. 

భాలికే వవహశణే, అథవా చక్క-వలివట్టిఆవ వలిశ్శన్నశ్శ భాలిశే 
వవహాశణే వడిభా శేడి, భోదు. గమిశ్ళమ్. జాధ గోణా, జాధ, 

పో_(అలప్రు తీచుకాకోో వసంత సేనను బండి ఎవ్కచుండంగా కుడికన్ను ఆదరినది, 

స్రీ!ి కన్ను, బాహువు తొడ మొదలె నవి, కడివి, అదరుట అవశవనము, తల 
చుకొనుచున్నది _ ఏమి యిది! కుడికన్ను ఆదరుచున్నది! అథవా = ఐన నేమి లి 

పోనీలే... చారుదత్తుని దశకానమే (ఈ) యవశకునమును తుడిచివేయునులే, అని 
తేవవతో నే ఎక్కి కూరుచున్నది, 

ఇంతలో _ ప్రవిశ్య _ (ప్రవేశించి _ సావరకండు _ మయా ... = చేను 

(అడ్డమున్న బండ్లను అవతలికి తొల6గిం చితిని, కనుక ఇంక పోయెదను _ అని బండి 

యెక్కి. (చాలయి త్వా = ) తోలి కదలించి _ బరువుకలదిశా నున్నది బండి, 

కాదు కాదు _ చక్రములు వేనీ, (తిప్పించి, అలసిన నాకు (అట్టు) బరువు కలదిగా 
తోంచుచున్నది, వాడు అట నిలిపినపుడు, బండి వట్టిది తేలికగా ఉండినది. 
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( నేవ భ్య) 

అశే చే జావారికాః, అ్మవమత్తాః స్వేషం స్వేషు గుల్మ 

స్థానెషం భవత, వహీ ఒద్య గోపాలదారకో గుక్తిం భజ్తా్య గప్పి 

పాలం వ్యా పాద్య బస్టనం భిత్త్వా వరి[భక్టో 2_వ కామితి, తం 

గృప్హాత గృష్షీత, [అశేశే దోవారిఆ, అవ్నమశ్తా నవీసు నవసు 

గుమ్నట్టాణోషం హోధ, వసో అజ్ఞ గోవాలదారఓ గుత్తిఅం భజ్జాఅ 

గుత్తి వాలఅం వావాదిఅ బన్ధణం భేది వరిబృట్టా అవక్క_వుది, తా 

(|వవి శ్యావటీతే చేణ నం భాన్త ఏక చరణలగ్న నిగడో 

౭౬_వగుల్ధైత ఆర్యక ః వరి కావముత్సి 

ఇంతలో ఇప్పుడే వసంత సేన అందు ఎక్కి_నది _ కావున అది బరువెక్కి_నది _ అట్లు 

తోంచినది _ వాండు అప్పుడే ఆంగి, బండిని పరిశీలించియుండం దగును, చై వికము, 

వాండు అట్లు చేయలేదు _ తన యలయికచే అట్లు (భమగొల్బ్చు చున్నది _ అని యను 

కొని సాగివోవుచు న్నాండు, 

గుల్మస్థా నేవు _ పోలీసు శాణాలయందు ఊరి కావలిస్థలములయందు య 

గుప్రిం = | పాకారమును, వెజసాల చుట్లు శాంఫుకోట యుండు నే, దాని (పాశా 

రమును, భజ = పగుల6౦గొతి, గు పిపాలకం = ఆళావలినాయకుని (వ్యాపాద్య =) 
టీ (A) అతి 

చంపి, బగ్ధనం = సం కెలను, ఖత్వా = తెగ6గొటుకొని _ తెంచుకొని, పరి 
లు 

(భష్టః = తప్పించుకొని బయటికి వచ్చి నాండం, అప శావతి = పరారియగుచు 

న్నాడు. తం గృ హీ 4 = వౌానిం బటుకొనుందడు, పటుకొనుండు. నగ ర్యాం య 
ణా లు లు 

పటణమున, మహోకా సంభమః = మిక్కిలియు త తరపాటు కలిగినది. 
లు నో 

(ప్రవిశ్య అపటీ వే పేణ సంభా న్తః _రంగాన అనూచితము గా తెర పట్టక యే, 

తత్తరపాటుతో వడిగా |పచేశించి _ ఏకచరణ అగ్ననిగడః = ఒక పాదమునకు 

మాతము సంకెల తగులుకొనియుండ(గ, అవగుణితః = ముసుకు వె చుకొని _ 

పరిశామతి _ రంగాన నడుచును, సాధారణముగా ముఖ్యపాత్ర (ప్ర వేళశమునవ 

MR — 47 
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చేటఓ__( న్యగతమ్ ) మహో న్న ర్వాం నంభమ ఉక్సన్నః, 

త _తృ్వరితం త్వరితం గమిష్యామి. [ మహానే ణఅలీవ శంభమే 
ఉవృత్హే. తా తులిదం తులిదం గ మిశ్ళమ్, ( ఇతి నిపష్కా- నః, 

ఆర్యక £___ 

న్లో హీ 'త్యాహాం నరవతి బన్టనావ దేశ 
వ్యావత్సి వ్యనన మహోర్లవం మహో న్నమ్ 

పాదా స్థిత నిగ డక పాశకర్దీ 

(ప/భకో గజ ఇవ బన్గనా ద్భ)మామి, ౧ 

భోః, అహాం ఖలు సిదాచేశబజనిన వరి తా సేన రాజ్ఞా పాలశేన 

ఘోషా డాసీయ విశననే గూథాగాచే బన నేన బద్ధః, తస్మా చ్చ 
అ 

సరూ చనయు తేర పట్టుటయు ఉఊండును, సంఫాంత (పవేశమునకు అవి ఉండవు, 
అ + పటే శేపేణ _ అని శాన్తి పట + అవ్నేపేణ అని శాని ఈరంగనూచన 
నాటక ముఠఅం దుండును, 

నో, ౧. అహం = "నేను, మవోన్నం = "పెద్ద దియైన, నరపతిబన్థన _ అపదేశ _ 

వ్యాప ల్రి వ్యసన మవోణళావం = రాజుక టి వై చుట వ చెజుం బెట్టుట _ అనుగోప్పు 

ఆపద (= చావే అనుదాని) వలనిదుఃఖు మను పెనుగడలిని, పీతా = తొల. 

(దోనికొని పాదాగ స్థిత నిగడ వీకపాళ కషీక = అడుగుకొసన ఊన్న సంకెల 
యొక్క ఒక్క(తాటిని ఉచ్చును _ లాగుకొను చున్న వబాడునే , బననాత్ = 

క ట్రునుండి -(పభష్టః = తేప్పించుకొన్వి బన నాత్ , ('పభష్టః = కట్టునుండి తప్పించు 

కొన్న (అట్రిదే ఐన) గజఇవ = ఏనుగువలె (భమామి తీరుగుచున్నా ను, 

బంధన మని పేరే కాని నిజముగా చావే ఐన దుఃఖ సముద్రమును, పెద్ద 

దానిని తలల (దోసికొని ఒకపాదము కొనన ఉన్న సంకెలయొక్క_ ఉచ్చును 

(నేలను లాగుకొనుచు, కట్టునుండి కప్పించుకొన్న యేను(గువలె తిరుగుచున్నాను, 

భోః _ అయ్యో! కట్టా! ఆహం ఖలు _ నీను ఉండి, సిద్ధా “= = సిద్ధునియుప 

దేశమున కలిగిన మహాభయముగ ల పాలకరాజా చేత (శా గొల్లపల్లియనుండి (పట్టి) 
తెచ్చి, విశసెసే = చంపుటక య్యే, రవాస్య పు కొట్లున, సం కెలం గట్రయుడితిని, 
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(పియసు హృ చృ్భర్విలకవసాదేన బన్గనా త్పరి(భక్టో ఇస్సి. 
( అళూణ విసృజ్య ) 

న్లో, భాగ్యాని వే యది తదా మమ కో 2=వరాథో 

య ద్యన్యనాగ ఇవ సంయమితో ౭_స్ఫి తేన 

డెపీ చ సిద్ది రవీ లజయితుం న శక్యా 

గ మ్యో నృపో బలవతా నహా కో విరోధః, 9 

తస్మాత్ ... = అందుండి (చెజనుండ్రి నా చెచ్చెలియెన శవికాలకుని యనుగవా 

ముచేతి, తప్పించుకొంటిని, ఈమౌాటలను కన్నీటితో డస్ల తికతో పలుకుచు 

న్నాడు, ఉత్త పుణ్యానికి కాదు పాపానిశే, వాండు ఏచేరమును చేయకన్నను _ 

ఎవండో ఏమో జోస్యము శెప్పినాం డని దానిని నమ్మి, వానిని బలాత్క_రించి తెచ్చి, 

ఖెదునం బెట్టి చంపి వేయను వూనుకొన్నా డే _ అని వానికి ఆంగని దుఃఖము, 

న్లో ౨. మే యది భాశ్యాని = నాక (ఆట్లి) అదృష్టమే ఐన, తేదా _ 

అప్పటికి _ దాన _ నాయపరాధము _ తేషు ఏమున్నది * యత్ _ ఏలన _ ఏఅ 

యడీగెద ననగా _ లేన = వానిచేక _ కాదా _ దానిచేత, వన్య నాగ ఇవ = 

ఆడవియేనుంగు వలె, సంయమితః అన్నీ = (సం కెలం) గ ట్రివెవయిడితి నే, చెవీ = 

దె విక మెన _ పురుషుండు కేయని _ కలిగింపని _ నీద్ధి ఆపి = నీద్ది - ఒకానొక 

యొుడంగూడుట, అబ్బ యితుం = అతి కమింపను, న శక్వ్యాచ = అఅవిపడునదియు 

గాదు, సరి, నృపః = రాజు(అన్ననో, గమ్యః = అశ యింప6ందగిన వాండు, 

సేవ్యుండు, చనుగా వానితో వఏవికోధముం బెట్టుకొన్న వాయడం గాను బలవఠతా = 

బలవంతునితో, కః విరోధః = విరోధ మేమి, ఎందులకు * 

చేను వానికి ఏమియు చేయలేదు _ ఇప్పుడును ఏమియు చేయ చెంచ లేదు _ 

చేను (పజలో వేరినవాందను _ అత (డు సేవ్యు (డు, బలవంతుడు, అతనితో నా 

కేమియు లేదు. మణి యెట్లో తప్పించుకొంటిని, ఎట్టు మరల వానికి వానివారికి 

దొరకక తప్పించుకొందును ? తత్ కావున, మనభాగ్యః _ అదృష్టహీనుండను 

నామీద రాజున కేమో సందేవాము కలిగినదే, కుతే గ చ్చామికో కస్య ఆపి సాధోః _ 
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త త్కు|త గచ్చామి మన్ష భాగ్యకః (విలోక్య ) వదం క స్వాపి 

సాధో రనావృత వత, ద్యారం "గేహూమ్, 

శ్లో, ఇదం గృహం భిన్న మద త్తదణ్లో 

విశీర్తనంధి శ్చ మహాకపాటః 

(ధ్రువం కుటుమ్బో వ్యసనాభిభా తాం 

దశాం [వవన్నో మమ తుల్యభాగ్యః, 3 

త దత్ర "తొవ త్సవిశ్వ తిష్టామి, 

న 

య దలు. దల బజన జననాల 
FTP వ 

ఎవనిదో సాధువుది, అపావృత పక్షద్వారం = దిడ్డి వాకిలి తెజచియుంప(బడిన, 

గేవామ్ = ఇల్లు _ నాక సమయానికి ఇట్లు అశ్రయమిచ్చున దగుటయె చాని సాధువు 

దగుట, ఆట్లుకోరినచారి ఆశయముకానీ అని తెబచియుంచుట ఇంటివాని సాధా 

తము, నా అని భవము, 

న్లో 3. ఇదం గృహం = ఈ యిల్లు భిన్నం = పగిలి _ పాక దగుట చే 

కక్క_దలి _ పోయినది; మహా కపాటః = “పెద్ద తేలుపు, ఆద ర్రేదణ్ణిః = గడియ _ 

ఆర్షళము _ (వే. వేం) వేయక యున్నది _ బికీణల౯ా ... = దానియదుకు 

(జెక్కులు చీలిపోయియున్న వ. (కావున) (ధువం = నిజము, పటుమ్బి = (దీని 

వాడు కుటుంబి _ వటుంబముగ అవాయు, వ్య సనాఖిభూ తాం = దుఃఖములా 

పెకొన్న, దశాం = దళను_ స్థితిని, (పపన్నః = పొందినవాడు మమ తుల్య భాగ్యకొౌ 

నాతో సమానముగఅ అద్భవ్హముంగ అంవా(డు, 

పగిలి సలగులన ఊన్న యీాయిల్లు, ఈ పెద్ద తలుపు ఇెకలఅ యదువలు 

చెదరి చీలి యున్నవి. ఎవనిదో వటుంచిది. వాండును నావలె వ్యసగాభిభూ తుండం, 

అద్భృష్టహీనుండు _ ఇచెల ఇంటిని తలుపును గడియను తక్కిన తీటును చూడగా 
cs 

ఇట్లు ఊోపీంప(దగియున్న ది, 

తత్ ఆత్ర తౌవత్ (ప్రవిశ్య ,.. = శావున ఇందు (పవేశించి ఊం జెదను 

గాక, ఇంతలో ఎడను తోలు మొటలు వినవచ్చినవి, అయే _ కీహో _ (క 

బండి ఇటే వచ్చు చున్నది, 
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( నేవ ఖ్వే) 

యాతం గావౌ యాతమ్, [జాధ గోణా, జాధ ] 

అర్య--- ఆక ర్య) అయే (వవహణ మిత ఏ వాభివర్భ తే 

న్లో భవే ద్దోపియానం న చ వివయళీశై రధిగతం 

వధూగంయానం వా తదభిగ మనోవస్థిత మిదమ్ 

బహ్ ర్నేతవ్యం వా (వవరజన యోగ్యం విధివ ఖా 

౮ క్ల , ర దివి క్క త్వా చ్య్య్చూన్యం మమ ఖలు భవే  బ్రైనవిహితమ్ 

నన. లు న. రా లా 

వో, ర. బండి నిళ్ళబ్ణముగా వచ్చు చున్నది, "పెద్దగిగాను అగపడు 

చున్నది _ కావున ఈయూూావాలు _ గోస్టి యానం = నలువురు పదుగురు గుంపుగా 

వెక్క్న బండి యగునా, మమల 8 = ఒకరి న్హీలమువంటిది మటీయొకరిడి కాని 

వారిచే ఎక్కు_(బడినదిి వివిధ శ్రీలములు గలిగి ఒండొకళ్ళతో చాదులు జగడాలు 

ఆడుకొనువారు కానివారు ఎక్కిన గోప్టియానమగునా ¥ వారి నడుమ నాక 

(ప వేళముండునా _ సమశీలురు కావున ఉండు నేమో, చా. కాదా. ఇద౦ = 

= వధూసంయానం = (ఏజైన నొక స్ర్రీకోస్వమెన బండియా, తిదఖీగమన 

ఉపస్టీకమ్ = ఆమె తన చోటికి పోవుటకై, వచ్చినట్టిది అగునా * (పవరజన 

యోగ్యం = (శేషప్ప జనమునకు తగినది, విధివశాత్ = (దుర్) విధిపెకొనుటచే, దాని 

వాండు దిగిపోయినందును బహీః చేతవ్యం వా = (ఊరి బయటికి కొనిపోవలఅనీనది 

యగునా ? గోపీ యానమౌా, వధూసంయానమొ, (పవరజసయానమౌా * బండి పెద్దది _ 

నిక్శబ్ణముగా నడచుచున్నది _ ఈ యింటివె పు వచ్చుచున్నది. ఇ 'జెవరిది యొట్రిది 

యగును నివి క్తత్వాత్ = ఏశాంతేము గా _ కూడ ఎవరును లేక _ ఈండుటవలన, 

కూన్యం = ఎవరు ఎక్కునిది మమ = నాకు, దైవ నిహితం భవేత్ ఖలు _ దైవము 

సమకూ చీకానది అగును గదా, 

ఈ “పెద్దబం గాళాలోే తోటదిడ్డి వాకిట చొచ్చిలతిని. ఆసమయమువకే ఎవ్వరు 

శేనిది ఏశాంతము గా ఊండుసట్టిది, "పెద్ద బండి ఇటు వచ్చుచున్నది, ఇది నాకు 

విధియే పంపివది యగునా * 
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(తతః (వవహాశణేన నపహా (ప్రవిశ్య) 

వర్ధమానక శ్చెటః__అశ్చర్యమ్. ఆసితం మయా యానా 

నస్వరణమ్. రదనిశే, నివేద యార్యాయె వనన్త్నసేనామై - * అవస్థితం 
సజ్జం (వవహణ మధిరుహ్యా పువ్చకరణ్ణకం జీర్ణ ద్యానం గచ్చ 

తాార్యా *, [ పామాణహే ఆణీచే మవ జాణత్లల శే, లడణివ, 

ణివేచేపి అజ్ఞఆవ వశ నృశేణాఏ - “అవర్షిచే శే వవహాణే అహి 

లుహిఅ పువ్భక లణ్ణఅం జిర్జుజ్ఞాణం గచ్చదు అజ్ఞల న |. 

ఆర్య... ఆకర్ష) గణికా [వవహణ మిదమ్, బహి ర్యానం 

చ భవతు, అధిరోహోమి. (ఇతి సై ఇర మువనర్బతి, 

చేటః__( (గుత్వా) కథం నూపురశ బ్లః, త దాగతా ఖ 

లార్వా ఆర్య, ఇమా నాసికార జ్ఞ కటుకౌె బలీవచ్చా. త 

త్చ్బృష్టుత వ వారోహ త్యార్యా. [కధం ణేఉలశద్దే, తా ఆఅదా 

క్ట అజ్జల, అజ్జ్ఞవ, ద్రెమే ణళ్ళకడుఆ బల్రల్లా, తా పిటదో కవ 

ఆలుప ॥ పాదు అజ్జల ] 

న 

బండివాండు రదనికతో వసంత సేనకుం జెప్పుమన్నాండు, రదనికయు లేదు _ 
ఆర్యయు లేదు. మతి ఆర్యపం డున్నాండు _ వాడు ఎక్కి హూచుకాన్నాండు _ 
వాడు విక ల్పీంచుకొన్న మూ(డు తెజంగులలో ఈమాటలం బట్టి యిది వధూసం 
యానముగా ఏర్పడుచున్నది. మతీ ఆట్టినా రెవ్వరును అగపడ లేదు _ తొను ఎక్కి_ 
నాడు _ అట్టిదగుట చే ఒక జేళ తనవ నిరపాయము-గా ఉండుననియు అనుకొన్నా (6 

డేమో, వధళ౯ామానవ(డు వెనుక తటుశా బండిలోనికి ఎవరు ఎక్కి_నదియు తౌను 
చూడలేదు _ ముక్క తాటి మంటకు ఎద్దులు వానిని కదలనసీయ లేదు, ఆర్య కు (డు 

ఎక్కు_ట _ అప్పుడేన ఆతెగిన సంకెల (మోత, వసంత సేన యందెలమోతే యని 

తలంచ్వి బండీ బరువెక్కు_టచే వసంత సేన ఎక్కి_యెన దని నిశ్చయించుకొని యెడ్లను 

కదలించినాండు, బండి రాజమాగాకాన పుస్పకరండక జేణోకాద్యానము నవ 



సప్టో2 జ్య లర్ 

( ఆర్యక సృథా కరోతి) 

చేట_పాదో తృాలచాలి తానాం నూపురాణాం వీణా న్ఫః 

నః, భ రా కన్నం చ [వవహణమ్, తథా తర్క-యామి 

సాంవత మార్యయారూఢయూ భ వితవ్యమ్. త ద్దచ్చామి, 

యాతం గావౌ యూతమ్, [ పాదుప్ఫాలచాలిడాణం కోఉలాణం 

విశనోశద్దో, భలక్క-న్మే అ వవపహాశే, తధా త్కక్కే_మి శంవద6ం 
అజ్జఆ ఏ అలూఢథాఏ హోదవ్యం, త గచ్చామి. జాధ నోణా జాధ ] 

( వవిశ్య) 
వీరకః.._.అరే చ, అరే జయ, జయమాన, చన్గనక, 

మజ్జల, పుషవ్పభద్మవముఖాః, [అరే శే అరే జఅ, జఅమాణ, 
చన్షణఅ, మజ్జల, పుల్ల భద్దవృముపహో } 

న్లో, కిం స్ట వశ స్టాః యః న గోపాల దారక్రో బద్ధః 

భిత్త్వా నమం (వజతి నర పతిహృదయం చ బన్లనం వావి స్జీ 

(కిం అచ్చుధ ఏనర్ధా జో సో గోపాలదారఓ బద్ధో 

భత్తూణ సమం వచ్చఇ ఇరవఇహీఅఅం అ బన్టణం చావి ] 

చారుద త్రయ్యక డక పోవుచున్నది, ఇట్లు (పవవాణ విపర్యాసమును కవి చాల 

"నేర్పుమిోఅ( గూచిజనాండు ఆబండి వసంత సేవతో సంసానక కశారుకడకును 
ఈబండి ఆర్య వనితో ఆర్య చారుదత్తునిక డకును చేరలలఅవులే 

వీరకః _ వీ(డు రాజసేనాపతి;ి జయుడు, జయమొనుండు, చందనకండు _ 
మొద లై నవారు - సెనికులు, 

నో ౫ కిం విసభాః సశ = ఏమి సంభ్రమము లేక హాయిగా నమ్మకము గా, 
జంప కొంకు లేక యున్నారే, యః సః గోపాలదారకః బదః = ఏ యా గోపాల 
బాలుడు _ గొల్ల పిల్ల గాడు, బదః = (కట్రి వఎవజనుంపటు డెనో, (సః = అతడు, 

సమం = ఒక్క _ట, నరపతివ్భాదయం = రాజాోమనసును, బన్ధనం చ ఆసి = చెను _ 

సంశకౌలన్సు ఫ్త్వా = పగులంగొట్టుకొని, (వజతి = పోవుచు న్నా (డు, 
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అత్తే పుర సా త్రత లద్యాశే తిష్ట త్వమ్, త్య మువీ వశ్చీ మే, త్వ 

మవి దథీణే, త్యమ ప్వుత్తరే యో 2౬ వ్యేష పాకారఖణ్ణః, 
ఏన మధిరుహ్య చన్షనేన సమం గ 'త్వావలోక యామి, ఏహి 

చన్షనక్క, వహి. ఇత స్తావత్ , [అలేే పురట్టిమే వదోలీదుఆ ే' 

చిట్ట తుమమ్, తుమంవి వచ్చి మే, తుమం పి దక్టి జే, తుమ పి 

ఉత్తర, జో వివ సో పాఆరఖల్ల్మో, వదం అహిరుహిఅ చన్దణేణ 

సమం గదుఅ అవలోవమి, ఏహి చన్షణఅ, ఏహి, ఇదో దావ | 

( వవిశ్య నంభాన్నః ) 

చన్దనకః__అశే శే వీరక, విశల్య, భీమాజ్ఞద, దజ్ఞకూర 
(వపముఖాః, [ఆశే శే పీరఅ, వినల్ల, భమజ్ఞల, దజణ్జకాలఅ, దణ్ణ్జై 

ల్లో అగ చ్చత విశ్వ నా స్ప (రితేం యతీధ్యం లఘు కురుత 

లమ ళ్యేన వ రాజ్ఞః (వభవతి గో త నృరం గ న్నుమ్, ౬ 

న 

ఆల వానివలన ఏదిమయో యాపద అని కదా వానిం దెచ్చి బంధించుట, మతి 

యట్టి వాందు బంధనముం చెంచుకొని పోయినాడు _ దాన రాజావ్భాదయము చాల 

అనే _ పురస్తాత్ = తూప్రుళాన్క (పతోళీద్వాశే = వీధి మంగాళమున నిలు 

ఏవ (ప్రాకార ఖడ్జః = ఇదిగో ఈ ప్రాశారభాగము _ (తునుక) _ దానిని చంద 
నకనితో కూడ నెక్కి చూవెదను, అది చాల ఎత్తెనదగుటచే _ అక్కడినుండి 

ఊరంతయు అగ పడును, 

శో ౬, విశ్వసాః = సం భమము ఊడిగి _ నెమ్మదితో _ ఆగచ్భత = రండు, 

త్వరితం = వడిగా, యళలేధ్వం = (పయత్నింప్రుండు అఘు = వడిగా, కరుతే = 

చేయుడు _ ఏమనగా _ యేన = చేను రాజ శలమ్మీః = రాజుల కీ, రాజ్యము; 

తా నరం = మటి మొకవంళమునకు, క్ష[తియము మౌని గొల్లదానిక్తి గ నుమ్ = 
ఇది య క 

పోవన్కు న (ప్రభవతి = సమథ౯ముశాక పోవునో _ దానిని అనుట, 



వమష్టోఒ జ్కః లి77 

[ ఆఅచ్చధ ఏసా తురిఅం జత్తేహా లలు క రేజ్ఞాహొ 

లచ్చీ చేణ ణ రణోవహవ౪ఇ గోత నరం గన్నుమ్ ] 
a) 0 కు ఎలి 

అవి చ [అవి అ] 

నో ఉద్యానేషు నభాను చ మాళన్లే నగర్యా మావణే ఘోషే. 

తం త మన్వేషయత త్వరితం శజ్యా_ వా జాయతే యత్ర, ౭ 

[ ఉజ్జాణేను నహాసు అ మగ్గె ణఅరీఅ అవణే ఘోసే 

తం తం జోవహాహా తురిఅం నజ్కా- వా జాఅవ జల్ల ], 

న్లో, రేలే వీరక కిం కిం దర్శ్మయసి భణసి తావ ద్వి శబ్ఞన్ 

భళా చ బన్హనకం కః న గోపాలదారకం హారతి, తా 

(లేరే పరల కింకిం దరిసేసి ఛభణాహి చాన ఏనద్ధమ్ 

భేత్తూణ అ బన్గణఅం కో సో గోవాలదారలం హారబ్హి ] 

శో 2, నగ ర్యాం = నగరములో _ రూజ్ఞయినిలో, ఉద్యా శీషు = తోంట 

లలోను, సభొసు = జనులుగుమి గూడుచోటులను, అనలగాసభఅందును, మొూగేజూ = 

దారులయందుు ఆపే = ఆంగళ్ళయందు, ఘోే. = గొల్ల పలైయందుు యాత్ర 

వా = ఎక్కు. డెక్క_డ, శజ్కా జాయతే = సందేహము గుమాను కలుగునో, 

తత = అక్కద నంతయు, త౦ంతం = వానిని వానిని _ తగినవానిని పెకొ్కా_క్యాని, 

యోజయత = (వెదకపనిలో) కూపుకా.డు _ వపూన్చుండు, 

శో ర శే శే వీరక = ఓరోరి వీరక. తావత్ విసబ్ధమ్ = అంత "నెమ్మ 

దిగా _ సంభమము గొనక, కిం కిం దశకాయని = ఏమేమి చూపుదువో; 

భనీ పల్కెదవో - బన్గనకం భిత్త్వా = చెజసం కెలలను పగులగొట్టి, కః సః = 

ఎవడు వాడు గోపాలకదారకం వారతి = గోపాలడారకని కొనిపోవు 

చున్నాండు* 

MR — 48 
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న్లో, క స్యాష్టమో దినకరః కన్య చతుర్ధ శృ వర్తతే చన్ద్రః 
షష్ట శ్చ భార్లవ్యగ హో భూమిసుతే 8 వష్బుమః కన్య! గ 

న్లో భణ కన్య జన్నవస్థో జీవో నవమ న్న చైవ సూరసుతేః 

జీవతి చన్లనశే కః న గోపాలదారకం హారతి, ౧౦ 

[క న్పట్టమో దిణఅరో కన్ప చఉల్థోఅ వట్టవ చన్లో 

ఛటో అ భగ్గవగహో భూమిసుఓ వజామో కన్ప 

భణ క స్ప జన్నఛటో జీవో అవమో తహేఠఅ సురసుఓ 

జీఅన్నే చన్షణఏవ కో సో గోవాలదారలం హూరజఇ ] 

వ్ర___ఛట చన్దనక, [భడ చన్షణఅ ] 

న్, అవహారతి కో 2వ త్వరితం చన్సనక శఛచేతవ హృదయేన 

య ధార్హిోదితదినక రే నోపాలదార కః ఘటిత:. ౧౫ 

ల్లో, ౯. వానికి నిజముగా (గవాచారము ఇవాల లేదు _ కస్య = వెవనికి, 

ఆప్హమోదినకరః = నూర్యు(డు _ జాతక గవాచ్మక్రయునను _ గోచారమునను అష్టమము 

నను, చన్ద్ర = చందురుడు చతుథకాళ్చ = నాలుగవవాండుగాను ఉన్నాడు ర్ 

భాగళ౯ావగవాః=కుక(డు, మష్టః చ= అఅవవాండును,ు కస్య భూమి సుతాః 

పఖ్ళూుమః = ఎవనికి భూమిసుతుండు ఆంగారకుడు ఐదవవాండు* 

న్లో, ౧౦. భణ = వెష్పుము, కస్య = ఎవనికి జీవః = శుకుడు, జన్మ 

షష్టః జా జన్మలగ్న మునను ఆటింట నున్నా (డు 2 త థా ఏవ = అయే, నవమే = 

తొమ్మిదింట, నూరసుతేః। = శని _ జీవతి చననకే= చందనపవడు (బదికియుండ 6౮, 
౧ 

కః సః గోపాలదారకం వారతి = ఎవండువాండు సోపాలదారకుని వారించువాండు + 

నో, ౧౧. యథా = ఎట్టు, ఏశారణాను అధథోక౯ాదితదినకరే కాలే = 

సూర్యుండు అరపొడిచిన సమయమందు _ అరుణోదయమందే అనుట గోపాల దారే 

కః ఖుటిత॥ = నోపాలదారకండుు బంధము తెగంగొటయడినవా. డైనాడో, 

చన్షవక = చందనకుండా దానిచేత, సీహృాదయముమింద. ఒట్టు పెట్టి చెప్పెదను _ 

కో2-పి = ఎవండో, త్వరితం = వడివడిగా, హరతికొనిపోవు చున్నా(డు, 
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| అవహర3ం కో వి తుర్రిలం చన్షణఅ నవామి తుజ హీఅవఏరా 

దరి అద్ధుదిణఅరే నోవాలఅదారఓ ఖుడిదో ). 

చేటః___యాతం గావెా యాతమ్ [జాధ గోణా, జాధ ] 
చన్ల_... (ద వశ్యం వ 3 “పర | న (దృష్టా) అశే జే శ్వ వశ్య, [అరే శే క్ 

వక్ష ), 
ఖు 

శ్లో, అవవారితం (వవహణం |వ్రజకి మధ్యేన రాజమార్లన్య 
ఏతే తావ ద్విచారయ కన్య కుత [పోషీతం [వవహణ మితి, 

[ ఓహారిఓీ వవహాణశో వచ్చఇ మష్షేణ రాఅమగ్గస్స 
య ౧ 

ఏవం దావ విఆరహా కన్స కహిం వవసిఓ వవహణో త్తి). 

వఏర___( అవలోక్య ) అరే (పవహాణవాహాక్క, మా తావ 
చేత త్స)వహాణం వాహయ, క ఎ తే ల్ఫే)వహణమ్, కో వాళ్ల 
హారూథః, కత వా [వజతి, [ అశే వవహణవాపహాఆ, మా దావ 
ఏవం వవహాణం వాహేహ్, కన్సకేరకం ఏదం వవహాణమ్, కో 

వా ఇధ ఆరూఢో, కపాం వా వజ్ఞం ]. 

చేట?__వత తలు వా (వవహణ నూర్యచారుద తృన్య, ప్తె 
హోరా వన స సే నారూఢా, పుష్పక రణ్ణకం జీర్ణ ద్యానం కడితుం జాలి 

న సన 

వో ౧౨, (పవవాణం = బండి, ఆపవారితేం = ఆచ్చ్బాడదింప (బడేన బై, 

రాజమౌగ౯ా స్యమ ధ్యేన = రాచ బాటనటనడుము, (వజతి = పోవుచున్నది, ఏతత్ 
లు 

తావత్ విచారయ _ ఇది యంతయు దీనినంతేయు విభాదింపుము _ (పవవాణం వ 
బండీ, కస్య = ఎవరిది, కత (పోషితీం = ఎక్కడికి వోవ్రచున్నది, 

(పవవాణవావాక' = బండీ (తోలు) వాండా మా తావల్ _ బండి తోల 

పము _ నిలుఫుము _ (చెప్పుము) కస్య +, = ఎవనిద్కి కోవా ...= ఎవరు అందు 
ఎక్కి ర న్నారు! ఎక్కు డికి పోవుచున్నది క 
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ఎలానే 
జారుద తనం వీయ తే. [వశే క్ట వవహాకే అజ్జచాలుద త్తాహా కేల శే, 

వధ అజ్జఆ వళన్నశేణా ఆలూఢా పువ్ఫకర జ్ఞఅం జిక్షుజ్ఞాణం కీలిదుం 
చాలుద త్తైళ్ళ ణీఅది |. 

అజ్జ్బచాలుదత్తన్న వవహాణం వళ న్న బ్యా ఆలూథా, పువ్ఫక ర ల్ఞాఅం 

జిణుడాణం చీఆది ” తి, 
a న. 

చన్ల___త ద్దచ్చతు, [త గచ్చదు ] 

లః ర__అనవలోకిత వన, [ అణవలోందో జవ ] 

చన్ల._అధథ కిమ్, [ అధ ఇం ] 

pm ర___కన్య (వత్య యేన, [కన్న వచ్చవణ 7, 

చన్ష_--అర్యచారుద త్రన్య, [ అజ్జచారుదత్తన్న 7. 

వెర___క్ర ఆర్య చారుద త్త ః, కా వా వన న్నసేనా, యీ నానవలోకితం (వజతి, [క్రో అజ్జచారుదత్తో, శా వా వనన్నసేణి, 
వణ అణవలోఇదం వజ్జఐ |], 

చన్ష___అశే ఆర్యచారుదత్తం న జానాసి న వా వనన అవ్ గనానౌద, య దార్యచారుద త్రం వననసేనాం వా న జానాసి తేజా గగనే జ్యోత్స్నా సహితం చన్ద్హ/మవి త్యం న జానాసి, [అ'కే అజ్ఞ 

(క్రీడితుం చాంయదల్తేస్య నీయతే = ఆడుకొనుటక్కు చారుద తునిక డకు కొని పోయడుచున- ది కశ ల్ల న్ ఇ." కస్య (పత్యయేన = ఎవరినమ్నుకమువేత ? తదా గీ 
“= = అప్పుడు _ అప్పటికి _ అశేన, మింట వెన్నెలతో కూడిన చడదునిసయితము న్స్ వెజులవు ! 
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చారుదతృం ణ జాణాస్కి ఇ చా వనన్నసేణిఅమ్. జల్ల అజ్ఞచారు 
అనాం 

దత్తం వనన్నవేణిఅం వా ణ జూణాసి తా గఅడణే జోట్తానహిదం 

చన్దం పి తుమం ణ జాణాసి ), 

న్లో, క స్తం గు జార వినం శిలమృగాజ్క-ం జనో న జూనాతి 

ఆవన్న దుఃఖ మోతు,ం చతుఃసాగ రసారం రత్నమ్, ౧౩ 

ద్యా వేవ సపూజసయా విహా నగ ర్యాం తిలకభూతె" చ 

ఆర్యా వన న్న సేనా ధర్మనిథి శ్వారుదత్త న్స, ౧ర 

[కో తం గుణార పిన్లం శీలమిఅజ్క_౦ జణో ఇ జూణాది 

ఆవణ్ణదుక్టీ మోక్టం చడఉసాఅరసారఅం ర అణమ్. 

దో కేవ పూఅణేఆ ఇవ ణఅరీఏ తిలఅభూదా అ 

అజ్ఞా వనన్త సేణా ధమ్మణిహీ చారుదతా' అ ), 

ఏర-___అే చన్షనక, [అరే చన్ద్లణఅ ] 

వో, ౧౫. కః జనః = వీజనుండు, తం గుణారవిన్తం = గుణముల చే తామరస 

మెనవానినిి, వూలలో తామర ఎట్టు(పకృప మో, పురుషులలో చారుదతూ(డు, 
a రగ టు వాతి 

తానా 

సత్య శ "చశీ లెౌదార్య్యాదుల చే, అటి ఉ తముడు; వానినీ; శీలమృగాబ్బు_౦ = చం 
టబ ౨ 

(ద్రునివ లె, నీలము చే ఎల్లరకు అకొనందనసీయు€ దెనవానిని, ఆపన్నదుఃఖ మోక్షం = 

ఆపద చెందిన చారియొక్క_ దుఃఖమునక అవసానము _ తీటుట ఐనవానిని, చతుః 

సాగర సారం = నలుసముదముల సారయమెన _ కౌ సుభమువంటి _ రత్న మెన 
6... — a 

వానిని), న జానాతి = ఎటు (డు 

ఆటు అన్నిట (పనీదుని ఎటుంగనివా రుందురా *ీ 
య థి 

వో, ౧ఈ, ఇవా నగ ర్యాం = ఈపట్లణమున, ద్వా ఏవ = ఇరువు నే, ఆర్యా 

వసంత సేనా = వసంత నేనమ్మయు, భముకానిధి॥ = ధథధమకజామునకు కొటారు ఐన, 

చారుద _త్తః చ = చారుద త్తుండును, వూజనీయా = పూజింపందగిన వారు తిలక 

ఛూతెౌ = మొగానబొట్టువ లె మొదఠఅ నే శోభకలిగించువారు _ (_శేస్టులెన వారు. 
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క్లో జానామి చారుదత్ర్తం, వన న్నసేనాం చ సుష్టు జానామి, 

(పాప్పే చ రాజకాల్యే వితరమ వ్యహం న జానామి, ౧ో 

[ జాణామి చారుద తం వనన్శసేణం అ సుట్టు జాకా మి 

వస్తే న్ా రాఅక క్ల పీదరం పీ అహాం ఇ జాణామి ] 

ఆర్య___( న్యగతమ్ ) ఆయం మే పూర్వ వై రీ, అయం మే 

పూర్వ బన్లు * యత 

వ్, ఏక కార్యని యోగో 2_వీ నాన యో స్తుల్యశీలతా 

వివాహే చ చితాయాం చ యభా హుతభుజో ర యోూః, 

చన్ష___త్యం త న్రిలః చసేనావతీ, రాజ్ఞః (వత్యయితేః, ఏత 

ఛారితలౌ మయా బలివచ్ణా, అవలోకయ, [తుమం తస్తిలో సేణా 
వ ఈ, రో వచ్చందో,. ఏచే ఛారిడా మన బఇల్లా అవలోఏహి |: 

శో ౧౫. చారుద త్తం = బారుద త్తున్సి జూనామి = ఎటుయగుదును; వసన 
సేనాంచ = వసంతే సేనంగూడ, చుము = చక్క_లా, జానామి = ఎటుంగుదును, 
చ=తు = మతి, రాజశాశ్యే ప్రాస = రాజుపనివచ్చినప్పుడు అవాం = చను 
పితరం అపి = నాయనను (సితేమ్ము న జానామి = ఎజుంగను _ ఎలీంగినట్లుండ ను? 

చేయవలనీన సోదాలు దండనలు అన్నియు చేయుదును _ అనుట, 

అయం మే ఫూవ౯కావెరీ _ పీండు (వీరవండుు చాకు తొంటి శ తువు, 
వీండు (చందనకుండు నావ తొంటి బంధువు, యతః = ఏలన, 

శో ౧౬, వివాహే చ = సపెండియందున్కు చితాయాం చ = సౌదయం ళం 
రగ 

దును, ద్వయోః హుతభుజో = రెండు నిపష్యులక్కు యఫఖఫా = ఎట్లో ఆ (ఆశే, 
ఏక కార్య నియో అపి = ఒక్కు_ పనిలో _ రాజా సెనికలుగానెన నౌకరి (పనుష్ర్ర 
యందు అనయోః = ఈయిరువురికి సమానమెన శీఅముకలిగియుండుట కలుగదు, 

రెండు నిష్పులకను పని కాల్బుశే _ ఐన ఒకటి వధూవరులంగూచికా కుభ 
ములు కూచుకాను. మటీయొకటి వధూవరులను, ప్ర్రీలయు ప్రరుషులయు శవము 
అను _ (పాణహీనచేవాములను _ శాల్భును; ఒకటి శుభము _ ఒకటి యకుభము, 
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ఏర___త్య మపి రాజ్ఞః (వత్యయితో బలవతి?, తస్మా త్తే 

మే వావలోకయ, [తుమం వీ రణ్ణో వచ్చిందో బలవశఈ. తౌ 

తుమం దేవ అవలోఏహీ [| 

చన్ద్లన...మ యావలోకితం త్య యావలోకితం భవతి, 

[ మవ అవలోఇదం తువ అవలోఇదం భోది ] 

ఏర__..య శ్ర గయా వలోకితం తే _దాజ్ఞా పాలకే నావలో 

కితమ్, [జం తువ అవలోఇదం తం ర సై పాలవఏణ అవలోఇదమ్ ], 

చన్దన...అశే, ఉన్నామయ ధురమ్, [అశ ఉక్ణా మేహి 

ధురమ్ ]. 

(చేట సృథా కరోతి) 

ఆర్యకః( న్వగతమ్ ) అవి రఖవీణో మా మవలోకయన్ని 

అశ క వ్యాస్సి మన్ద భాగ్యః, అధవా, 

అగ్ని ఒక్క తీటుగా తీక్ష మెన దే, మణి అది అందు అట్లు, ఇందు ఇట్లు, సోదాలు 

మొదలెన వానికి శ్మతువుల చెదురూ_ని పెబడవలని వచ్చినప్పుడు _ విరకండు 

వీరకుండ్రు దుఃశీలుండు, చందనకుండు చందన మే, చల్తినివాండును, అది మంచి 

వాసనయు గలచదైనట్లు మంచియు కలవాడు _ త న్ది)లః = రాజ్యతంత్ర 

(= చింతా పరుండవు, సేనాపతిః రాజ్ఞః = రాజునకు సేవాపతివి, (ప్రత్య 

యితేః _ ఆప్పు (డవు, నమ్మక మును చూజకొన్న వాండవు, త్వం అపి...నీవును ఆప్త? 

డ వే రాజునకు, నమ్ముకము చూజకొన్నవాండ వే, సేనాపతివియు. ఏతా ధారితా= 

ఇవిగో పట్టుకొని ఆపయిడినవి, చూడు (= అవలోకయ), మయావలోకితం త్వయా 

అవలోకితం భవతి _ నాచేత చూడంబడినది నీచేతను చూడయిుడిన దగును _ ఆనా 

చేను చూచిన నీవు చూచిన ళ్లు, అది రాజుచే పాలతనిచేత చూడయుడిన దగును, 

ఉన్నమయ ధురం = శాండి ఎత్తరాం అళ్ళస్త,ః చ = ఆయుధము _ కత్తి కటారి 

వంటివి _ లేనివాండను, అథవా = ఐన నేమిలే, చాబాహువే నాక ఆయుధ 

చుగుగాక, 



లి ప్రశ్మీ మృ చ్చ కటికమ్ు 

త్ణో భీము స్యానుక రిహ్యామి బాహుః శన్న,0 భవివ్యలి. 

వరం వ్యాయచ్చ్భత మృత్యు 1 సృహీతన్వ బన్ట నె, ౧౬ 

అభ వా నాహానన్య తావ దనవనరః, 

(చన్లనకో నాచ్యున (వవహణ మూరు హ్యేవలోక యతి) 

ఆర్య--శరణాగతో ఒస్మి, 

చన్ష-.( సంస్కృతే మా శ్రిత్య ) అభయం శరణాగతన్య, 

ఆర్య 

న్లో, త్య జతి కిలతం జయ శీ 

రపహాతి చ మి, తాణి బనువర్ష న క్ష (కాణి బన్టువర్ల 

న్లో, ౧౪, ఫీమస్య = ఫీమున్తి ఆను ,.. = అఆనుకరింప6గ అను _ పోల 

అనుకరించుటక కమలా పష్టిలో _ భీమస్య _ ఉండును, బాహుః = 

బాహుజే శస్త్రం భవిష్యతి = ఆయుధము కాగలదు, వ్యాయచ్చతేః = పరు 

లను ఆ(కమించువానికి, మృత్యుః వరం = చావు _ అనలా దాన. గలుగునది _ 

మేలు, బన్ధ నే గృృహీత స స్య = ఇాటఅసాలలో సం కెళ్ళం బట్రుకొనయడిన వాని యొక్క_? 

మృత్యుః = చావు చంపయడి చచ్చుట _ న (వరమ్ = చేలుకాదు, 

గలను, 

ఆల్మేరత.కై స్వతంత్రముగా చాహువుతో నెనను పోరుచు మడియుట మేలు. 

టం గట్టువడి పరాధీనముగా చచ్చుట మేలు గాదు, 

అథవా = అట్టుగాదు _ సావాసస్యతావత్ = పౌరుషమునకు ఆన్ననో, 

ఆఅనవసరః8 = ఇది సమయము గాదు, 

శరణాగతః అన్మి = (నిన్ను) శరణు జొచ్చివవాండ నైతిని _ నన్ను 
రక్న్షీంచు _ శరణాగతస్య = శరణుజొచ్చినవానిక్కి అభయం = రక్షణ మే భయ 

మక్క_ఆ లేదు _ చేను కాపాడెదను. 

శో ౧౮, యః ఖలు = ఎవ(6డుగన, శర రకాగతం త్యజతి = శరణూ 

జొచచ్చినవానిని (కాపాడ డివురక) విడిచి పెట్టునో, తం = వానిని జయి;,శ్రః = 

జయల క్రీ, త్యజతి కిల = విడిచి పెట్టును గదా. మి|తాణి చ = మి|తులును, 
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భవతి చన దోవహాస్యో 

యః ఖలు శరణాగతం త్యజతి. ౧౮ 

చన్ల-_కధ మార్యకో గోపాలదారక'ః శ్వేనవి తాసిత ఇవ 
వత్రరధః శకునికన్య పహాస్వే నివతితః, ( విచిన్య ) ఏఫో 2ఒనవరాధః, 

శరణాగత, ఆర్యచారుద తృన్య (వవహణ మారూఢః, [ప్రాణ వ్రదన్య 
మమ ఆర్య శర్విలకన్య మి త్రమ్, అన్యతో రాజనియోగః, త త్కి_ 

కలాలు 

జహాతి = విడిచి పెట్టుదురు; బన్గురగ కాః చ = బంధువుల గుంపును _ ఎల్ల బంధువు 
లును+ (జవోతి _ ఆని యేకవచనము వేసికొని అన్వయిం చుకొనవలయును) విడిచి 
ఫు చు ను, స వా జ wR ఆల వా చీ 

వాడు భవతి = అగును, 

శరణాగతుని వదలయాడదు. వదలిన టన, చాన ఎన్నియో సెబ్బరలుం 

నష్టములు కలుగును _ వానికి ఒకనాండును ఎందును జయము చేకజదు, వాండు 
నమ్మక ముల గోలుపోవును _ వానిని మితులు విడీ పెట్టుదురు, సమయాన సాయ 

పడక; బంధువులును, ఎప్పుడును ఎల్లరును పరిహాసము చేయుచుందురు, 

కథం _ ఎెట్టూ! ఆర్యకః గోపాల దారకః ! = ఆర్యకండు గో పూల దారకు డు! 

నీవా వాబూ! _ అనుట. "శ్యేనవి శౌ నిత = జేగక బెదరి పఆచి, పృఠతరథః = 

పక్నీ శావనికస్య = (పక్షీ) వేటగాని (బండని, వాస్తే నిపతితః = చేతం 
బడినది ఆచావుం దప్పించుకొన6 బోయి అంతకన్నను ఘోరఫు6 జావునం బడితి వే! 

ఏషః = ఇతండు, అనపరాధః। = ఏకప్పును ఎలుంగ౦ండు _ వేసినవాండు కాడు, ఆర్య 

చారు ,.. = చారుద త్రేయ్య బండి యొక్కి_ యున్నా (డు _ అదియు వీనిని నేను 

గావను మణి యొక కారణమే _ చారుదత్సుని ఒకవిభముగా అశయించిన వాండ 

గును _ కావునను రత్యు (డు, మే (పాణ పదస్య = న్నా పాణములం గాచిన, ఆర్య 

శవికాఅక స్య = శనికా అక య్యకు "నే పగాండు, శావున ఇట్లు ఇన్ని కారణము 

లున్నవి, నాక వీనిం గావ. మటి రాజనియోగః = రాజు నాజ, అన్యతః = వేటు 
తీలుగా _ వీనిని పట్రియావలసినది గా _ చంపవలసీనదిగా నున్నది. తత్ కిం ఇడా 
నీం ,.. = కావున ఇప్పుడు ఏమి చేయుట (యుక్తము =) సరియగును, అథవా _ 
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మిడానీ మృత యుక్త మనుష్టాతుమ్ ! అధవా య దృవతి తద్భవతు, 

(వధమ మే వాభయం దత్నమ్. 

కో భీ తాభయ (వచానం 

దదత; వరొవ కారర సికన్య 

యది భవతి భవతు నాశ 

న్న థావీ ఖలు లోతే గుణ ఏవ. ౧౯ 

(సభయ మవతీర్య) దృష్ట ఆర్యః - (ఇ త్యర్ధోక్తే) న, ఆర్యా 

నృసేనా త చేపా భణకి= యుక్తం నేదమ్, నదృశం చేదమ్, 

జా _ ద ద. హాలు గాినంాలాలనో. 

ఎందులకు ఈ ఆలోచన? యద్భశతి తద్బనతు = ఏమి అగునో ఆది శానిమ్ము _ 

(పథమం వీవ = తొలుత శే, అభయం ద తెమ్ = అభయము ఈయబడినది _ కాపాడే 
చి 

దను భయమక్క ఆఅ లేదు అని యంటినిగదా, మణిమాట తిరుగ6దగునా క 

న్లో, ౧౯. భీక అభయ (పదానం దదతః = భయముగొన్నవానికి (ఆభ 
యము =) రక్షణ నొసంగువానిక్కి (అట్లు పతోపశారరసీకస్య = పరునికి ఉప 

కారముచేయుటయొక్క_ చవి యెటింగిన ఉ తావావంతునికిి యది నాళః భవతి = 

నాశనము కలుగు నేని, భవతు = కలుగును గాక, తథా అపి = అట్లయినను, లోనే = 

లోకాన, గుణ ఏవ ఖలు = గుణమే _ మేలే _ కదా? 

సభయం అవతీర్య = భయముతో (బండినుండి దిగి _ తనవ ఈవీరకనివలన 

ఇప్పుడును రాజువలన తేరువాతేను ఏమగునో _ ఎటు తప్పించుకొనుటో అని భయమా, 
య 

చెప్పుచున్నాడు _ ద్భప్పః = ఆర్యుని చూచితిని _ అని ఆధో౯ శే కా సగము 

మాటలో _ ఆహో, కాదు, ఆర్య డు కాదు _ పొరపాటు, ఆర్యా = అమ్మ - వసన్ల 

సేనా = వసంతసేన, తత్ ఏషా ఛణతి = మలి ఈ మె చెప్పు చున్నది _ యుక్తం 

ను ఇదమ్ = కూడునా ఇది? సదృశం ను =తగునా ఇదికి తరహానా?* యత్ = 

ఏదన౬గా ఆవాం = నేను, ఆర్యచాకుద త్తం అభిసారయితుం గచ్చ స్తీ = చారు 
ర.) వ 

ద_త్తయ్యాను మరులుకొని కలనీకొనం బోవుచుండంగా, రాచబాటలో _ నడివీథిలో, 

పరిభూ తా = అవమౌనింపంబడితి సే _ బండి ఆపి లోపలికి ఎక్క, ఇట్లు చూడ బడి 
తనీ _ ఆది ఆవమానింప(బడుట గదా 
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[కథం అజ్జ్ఞఓ గోవాలదార ఓ నేణవిత్తాసిదో విల వత్తరహా 

సాజణిఅన్స హతే ణివడిదో, వసో అణవరాధో నరణాలదో అజ్ఞ 
థి 

న్ చారుదత్తన్స్న వవహణం అరూఢో, పాణవ్పదన్న్ప మే అజ్జసవ్విలఅన్ప 

మిత్తమ్, అక్షువో రాఅణిఓఓట, తా కిం డాణిం ఏట్టే జుత్సేం అణు 
a 

చిట్టిదుమ్, అధవా జం భోదు తం భోది తం వడమం EE అభఅం 

దిణమ్, 
ac 

భీదాభ అవ దాణం దత్తన్న వరోవఆర ర సెఅన్న 

జఇ హోఇ హోడ ణాసో తహ వి హు లోవ గుణో జ్లైవ. 

డిట్షొ అజ్జో - (ఇత్యర్థోడే )ణ, అజ్జఅ, వనన్ననేణా, తదో వసా 
6 శ 

భణాది -*జుత్తం కోదమ్ నరినం చేదం, జం అహం అజ్ఞచారు 

దత్తం అహీసారిదుం గచ్చస్పీ రాఅవముగ్గే వరిభూదా” ]. 

వీరఠ-_ చన్దనక, అత మే సంశయః నముత్పన్నః, [ చన్షణఅ, 

ఏత్తే మహ నంనఓ నమువృణ్లో ]l 
థె ల 

చన్ష___క థం తే నసంశయః? [కధం చే సంనకీ ] 

వ్ర___ 

న్లో. సం మఘర్థ రక లై 
స్త మవి జాతో ఒసి య త్త్వేయా భణితమ్ 
చలానా న... ద. లా లా 

mo వాధాణానా. 
బు వా వాం డా మా అజాలాాలాటాా లా 

“= సంళయః ఉత్సన్నః = ఇందు ఈవిషయమున, నాకు సందియము 

కలిగినది, 

శో ౨౦, త్వం అపి = నీవు _ రాజు బఅపతివి _ సయితము; సంభ్రమ 

ఘర్హర కల్ధిః = తొట్లు) పాటుతో ఘర్ ఘర్ అను గొంతుకలవాండవు;, జాతః అసి = 
అయితివి _ త్వయా = నీచేత, భణితమ్ = చెప్పబడినది, దృష్టో మయా ఖలు 

ఆర్యః = చూడం బడినాండు నాచేత ఆర్యుండు _ అని, పునః ఆపి = మరలను _ 

దానిని సవరించుకొనునట్లు గా _ ఆర్యా వస న్లసేనా ఇతి = ఆర్యను _ స్త్రీలింగముగా 

మౌర్చి లు ఆర్యా _ అమ్మ; వసంతే సేన _ ఆని, 
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దృష్టో మయా ఖ ల్వార్యక 

పునర ప్యా ర్యావన న్నన న నేతి, ౨౦ 

అత్ర మే 2 వత్యయః, 

[ నంభమఘన్ధ రకణో 

తువుం వీ జాదో సి తున భణిదమ్ 

దిట్టా మవ సక్ట్రు అ అజ్ఞా 

పుణోవి అజ్ఞా వన నన్నసేణే తి, 
— 0 

చన్ల__అనే, కో 2వత్యయ సృవ, వయం దావీ.ణాత్యా 

అవ్య కృభావీణః, ఖమ-ఖల్రి-కడ కడట్టాబిల-క ర్లాట-క ర్ల-|పావరణ- 
(దవిడ-చొ ల-చీన-బర్చర-ఖేర -ఖాన-ముఖ-మధుఘాత (వభృతీనాం 

'న్లేచ్చజాతినా మ నేక దేశ భా పాభిజ్ఞా యధేష్ట్యం మన్న్ర్రయామః, 

దృష్టో దృపా వా, ఆర్య ఆర్యావా. 

[అరే కో అప్పచ్చఓ తుహ, వఅం దక్టి ణక అవత్త 

భాసిణో, ఖన, ఖత, ఖడో, ఖడట్టూవనఅ, క కాట, కళ్ల, ప్పావణలఅ, 

అట్లు నీతద బాటు గొంతులో గరగర తొలుతే ఆర్య అనుట తరువాత ఆర్యా 

ఆని సవరించుకొనుట, ఈయంతే టివల్లను, ఆత మే అ ప్రత్యయః = ఇందు నాకు 

అరే _ ఓరి, కః అక అ(పత్యేయః తవ = ఏమిటిం* ఇందు ఆపనమ్మిక నీక ౪ 

వయం డాశీ ణా ఆ్యాః = మేము దతీకాదివారము _ అవ్య కృభాషిణః - చక్ళు.గా 

న్ఫుటము కాని మాటల వారము, ఖప _ ఖ త్రీ _ కడ _ కడట్ల _ రీ శిల _ కళళోకాట . 

కణళా = (పొవరణ - (ద్రవిడ _ చోళ _ చీన _ బబక౯ార _ ఖేర _ ఖాన _ ముఖి _ 

మధుఘాత _ (పభృతీనాం = ఈ చెప్పిన పేర్లు మొదలుగాగల _ మేచ్చజాతీ నాం 

ఆ నేక దేశా హెభిజ్ఞాః _ ప్రుచ్చజాతుల ఆేకబేశళాపలను చక్క_లా ఎటేంగిన 
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దవిడ, చేల, చీణ, బర్బ్చర, ఖేర, ఖాన, ముఖ, మధుఘావ వహుదాణం 

మిలిచ్చజాదీణం అణేఅచేనపూసాభిణ్లా జహేట్టం మన్మఆము, దిట్టా 
౪ రా © లాల © 

దిట్టా వా, అక్టో అజ్ఞా వా], 

ఏరః.___న నహ మపి (పలోక యామి, రాజూ జపా, అహాం 

రాజ్ఞః (వత్యయిత:ః, | ణం అహం పి వలోవమి, "రా అఅక్షా వ్సా, 

అపాం రకా వచ్చఇనో | 

చన్ద్ల___త త్ మహా మ్మవ్రత్య్వయితేః సంవృత్తేః [లె కిం 

అహం అప్పచ్చఇదో నంవుత్తో ] 

ఏర___నను న్వామిని యోగ £, [౯౦ సామిణిఓట ] 

చన్ద___( న్వగ తమ్ ) ఆర్యగొవాల దారక అర్య చారుద త్రైన్య 

(వవహణ మధిరు హావ కామ తీతి యది కధ్య తే త దార్థవారు 

దత్తా రజ ఇాన్య తె, త్ర తో, ౭. తోపాయః, (విచిన్హ్య) క ర్లాట 

చారము _ (కావున) యెథేప్తం = ఇచ్చవచ్చిసట్లు _ ఎట్లు కోరిన అట్లు _ మాట 

లాడుదుము, దృషుః అని కాని, ద్భపా అని కాని, ఆర్య అని శాని ఆర్యా అని 
లు లు 

శాని, అని, నను _ ఓరి అవాం అపీ విలోక యామి = నేను కూడ పరికిం చెదను, 

రాజాజ్ఞ ఏసా = రాజును తరువు కదా ఇది._ నేను రాజునకు నమ్మికయెన వాడను 
టు 

pu 

త్రత్ర్ = అని, కీం అవా౦ ... = నేను నమ్మక మైనవాండను శాక పోయితీనా * 

నను స్వామి నియోగః _ దొరయు త్రరువు గదా, 
~~ 

స్వగతమ్ _ తేన (మనస్సులో తఅపోసికొనుచున్నా(డు _ ఆర్యగో పాల 

దారకః ... = గోవాలదారక య్య, చారుద త్తి చ్యు బండిలో ఎక్కి తప్పించుకొని 

పరారియగుచున్నా6డు అని వెప్పంబడు నేని _ వీండు ఎక్కి చూచి అట్లు చెప్పు 

చని, అప్పుడు, చారుద తేయ్య రాజుచే దండింపయబడంగలండు, తత్ కః ఆకే 

ఉ పాయః _ ఇతనికి అభయమిచ్చితిని, ఆతండు చాకు వూజ్యుండు, ఆశ్రయ మెన 

వాండు _ ఇరువురిని చేను తప్పింపవలనీనవాండ నే. తెత్ ... ఆపొయః ? = మణి 

యందులప ఉపాయము ఏమగును *కణాల౯టక కలనా (పయోగం కరోమి = కర్తా 



890 మృచ్చకటికమ్ 

క లహ్మవయోగం కరోమి, ( వకాశమ్ ) అశే ఏరక, మయా 

చన్లన కేన [పలోకితం పున రపి త్వం (వలోకయసి. క స్ఫమ, 

( అజ్జనోవాల దారఓ అజ్జదారుద తృన్స వవహాణం అహిరుహిఅ 

అవక్క-మ దితి జం క హాజ్ఞది, తదో అజ్జ్ఞవారుదత్తో' రక్షా సాసిజ్ఞ, 

తా క్రో వల్ల ఉవాప్పీ, క గాటకలహవ్చఓఅం క లేమి. అచే వీరల, 

మవ చన్షణశేణ వలోఇదం పుణో వి తుమం వలోవసి, కో 

తుమమ్ 1. 

పీర__..అ₹రే, త మపి కః, [అనే తుమం పి కో], 

సరసి, [ పూయిజ్ఞనో మాణి్మ్టను తుముం అప్పణో జాదిం ణ 

సుమ శేసి ], 

చస్ప_._పూజ్యమానో మాన్యమాన న | మాత (న్ జూతిం న 

వీర__(నకోధమ్ ) అనే కా మమ జాతిః, [అరే కా 
మహా జూదీ ], 

చన్ష---కో భణతు, [కో భణ |. 

వ్ర__భణత, [ భణడి ]. 

టపల జగడమును (పయోగిం చెదను, కార్య సాధ న కై కావలయునని గిల్లి, జగడము 

"ెట్టకొనుట క ర్హాటక లవాము, ఆట్లు ఆర్యకరక్నణే జగడమాడి తన్ని త జీ మె 

దను, విరవని _ అనుకొనుట, అట్లు నాకార్యము సాధింతును, 

అనే వీరక ... ఓరి వీరక, చేను చందనకుడను చూచిన తరువాత మరల 

సీవు చూతువా కః త్వమ్ = (ఆట్లుచూచుటకు నీ వెవండవురా? అనె, త్వం అపి 

కః _ ఓరి, నీవు సయితము ఎవ6ందనవురా* పూజ్యమౌా నః మౌన్యమౌనః _ (సేనాపతివి 

చేయబడి వూజబజింపంబడుచు మన్నింపంయుడుచు నుండి, జూతిం న స్మరన్ = (నీ 

జాతిని మజతువటరా * ఆశే శా మమ జాతిః _ ఏమిరా చా జాతిళ కోభణతు = 

ఎవరు చెప్పవలయునురా* ... చెప్పు, అధవా.,..ఊోహు నేను చెప్పను, 
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చన్ష__అథవా న భణామి. [అహా ణ భణామి ], 

3 జాన న్నపి ఖలు జాతిం 

తవ చ న భణామి శీలవిభ వేన 
తిష్టతు మ మైవ మనసి 

లి కీం చ కవీ లన భ్నేన, 3౧ 

| జాణనో వి హు జాదిం 

తుల అణ భణామి సీలవిహ వేణ 

చిట మహావింఅ మచే 

కిం చ కం క్టైణ ఛభోణ ] 

వీర_.నను భణతు భణతు, [౯౭౦ భణాడణ, ఛభణడ్ ] 

(చన్దనకః సంజ్ఞాం దదాతి) 

వర__అళే, కిం న్యిదమ్. [అరే కిం శేదమ్ ]. 

న్లో, ౨౧, తవ జాలీం బానకా ఆఫీ = నీ జాతిని ఎటీంగినవాండనయ్యు, 
శీలవిభ వేన = (నీ కీలముగొప్పదగట చే, న భణామి = చెప్పను. నీవు సేనా నాయ 
కండవుగా నున్నావు్కు మంచినాందవును, కావున నీజాతి ఏదైన చీమి, నీను 
చెప్పను, మమ = నాయొక్క మనని ఏన = మనన్సునండ్వే తీష్టతు = ఉండనీ, 
కించ కపి దైన భ్నేన = వెలగ కాయను పగులగొట్టిన ఏమగును, ఏమి[పయోజ 
నము ౪ చున చూచుటక తెల్లగా నున్నగా వాసనయుం గొట్టుచు ఉండు వెలగను 
పగులనొట్రింన ఏమగును = లోపల నల్లగా గిబజారుు దానినిండ విత్తులును వికార 

ముగా ఉండును, ఎందులకు దానిని పగులంగొాటుట * గిజారును తెలుగున “బే సము 
ఆనియు నందురు, ల 

చూ. తీయని పండ్లకు గడియంగ6 బడి కయ్యంబు సీనీ, 

యేసశేంగి జేసంబులు గాసంబులు గొని, భాగ, రి సృంం, 

చందనక(డు “సంజాం దదాతి) _ సన్న చేయుచున్నా (డు _ వేచితోతల = 
వెంటుకలు గొరుగుట నఖినయించుచున్నాండు _ వాండు మంగలి అని, అశే కిం నొ 
ఇదమ్ _ ఓరి ఏమిటిరా నీ సన్న * 
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రే లాఅలహాి పురిసాణం కుళ్చుగ లో పంఠ వో 

వావుదహళ్థో తుమం వి సేణావర్త జాదో } [Es లల (0; లే 

cw 

వ్ 

6% యం య్యా ల 

వీర __ అచే చన్షనక , తే మపి మాన్యమాన, ఆక్టకో జాతర 

న సరసి, [అర చన్దణఆ, తువుం పీ మాణిజ్ఞన్ఫొ అన్సణో కేరిక ౦ 

జూదిం ణ నుమ చేసి | 

నళ 
జ్ షో గో 1 కా చన్ష-__అ శే, చన్దనక న్య చన్ద )విశుద్ధన్య జాతిః, [©T, 

మహా చన్లణఅస్స చన్దవిశుద్ధన్స జాదవ్ ] 

వీర___కో భణతు. [కో భణ 1] 

చన్ష__భణతు భణతు, [ భణఆ భణడ ] 
సాపాతాముపుయతాలకస కాడా 

న్లో, ౨౨. శీణ౯ా శిలాకల వాసః = తునిగిన రాతిని _ రాతితునుకను _ 

కత్తిని మాటిమాటికి తీడుటకై నదానిని _ చేతల గొన్నవాండవు, పురుపాణాం ై 

మగ వారిక్కి కూచకా (గన్టి సంస్థాపనః = గడ్డపు గుచ్చుమును (ప్రక్కల క ల్తితో 

ఒదిగిం చి చక్క_దిద్దువాడవు. కతకళారీ వ్యాపృత వా స్తః = క తెరతో _ ముక్కు 

లోని వెండ్రుకలు బొములవి మోసాఅవి క త్రేరించి చక్క._దిద్దుటకు క తెరతో _ పని 

వడు చేయి గల వాడవు, (అటి) త్వం అపి = నీవు సయితిము, సేనాపతి! జూతీ$ = 
యట 

సేనాపతివి ఐతివి, 

మంగలివిరా నీవు _ వేతి సానరాతి తునుకెపి కతి తీడి గడ్డము గొటుగు 

వాడవు వేత క తెరం గొనియు పని చేయువాండవు _ ముక్కు. వెండుక లు చేతి 

గోళ్ళు మొదలగునవి క త్తీరించువాండవు ౬ రాజుసేనాపతివి ఐతివి! 

ఆ రేచ ననక ... = ఓరి చందనక్క నీవును బలపతివె మాన్యు(డ వై నీజాతిని 

మజచితివిరా _ ఆకే కామమ .. = ఓరి నాకు, చం(దునివ లే విశుద్ధుండ చ 

ఏమిరా నాజాతి* 
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(ఏరకో నాశ్యున నంజ్ఞాం దడాతి) 

చన్ష__అనే, కిం న్విదమ్. (అనే, కిం జేదమ్). 

ఏర___అనే శృణు శృణు, (అనే సుణాహి సుణాహి ), 

న్లో, జాతి సృవ విశుద్ధా మాతా భేరీ పి తాపి కే వటహాః 
దుర్ముఖ కరటక భాతా త్వ మువీ సేనావతి న్రైాతః, 93 

[ జాదీ తు విసుద్ధా మాడా బేర పీతా వి చే వడపహూో 

దుమ్ముహా కరడఅభాదా తుమం పి సేణావ ఈ జాదో _, 

చన్ద్ల_(నృక్రోధమ్ ) అహ౦ చన్దనక శ్చర్శకారః, త 

తలోకయ |వవహాణమ్, అపాం చనణట చవమూారట, తో (ల్సే (1 [ ద 
వలోవపా వవహాణమ్ |] 

వఏర__అే [(వవహణవాహక,  వరివర్తయ [వవహణమ్, 

(పలొకయిష్యూమి. [అరే వవహణవాహఆ వదివత్తావేపి వవ 

హాణమ్, వలోవ్రిన్సమ్ ], 

వీరకుండు ఆభినయముచే సన్న చేయుచున్నాండు _ ఏమిటిరా ఆయభిన 
యము క వినరా, 

కో ౨౩, తీవ జాతిః వికుదా = నీజాతి యెంతయు శుద మెనదిరా ! 
పీళనము _ మొతా = తల్లి, భేరీ ఎ భరి, దుందుఖి; పితా ఆపి = సాయనయు, 

తే = నీక, పటవాః= తప్పెట, దుముజాఖ = తేపుడు కూతలు కూయువాయయణడ్యా, 

కరటకభా త = కరటకమునన _ అదియు ఒక చమళావాద్యము _ అన్నవు, త్వం 
ఆపి = నీవును, సేనాపతి! జాతః = బలపతీివి ఐతివి. 

అహం చస్తనకః చమకాకారః _ చేను -చందనకు(డను మాదిగచాయడను! 

తగ్ (పలోకయ (పవవాణహ్ = శావున బండినిపరికింపు! _ అని బెదరింపు 

మాటయే, పరికింపరా, నిన్ను ఏమిచేయుదునో చూతువు, _ అనుట, పరివ రయ జూ 

(తిప్పరా (బండిని. 

MR — 50 
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( చేట నృధా కరోతి; ఏరకః (వవహణ మారోఢు మిచ్చలి, 

చన్దనకః నహాసా "శీ శేషు గృహీత్వా పాతయతి, 

పాదేన తాడయతి చ 

పీర____( స క్రోధ ముష్థాయ ) అరే, అహం త్యయా విశ్వన్తా 

రాజాజ్ఞప్తీం కుర్భ నృహసా "కే వేష గృహీత్యా పాడేన తాడిత: 

త్ర చ్చృణు శ్రే, అధిక రణమధ్యే యది తే చతురజ్ఞం న కల్చ్పయామి, 

తదా న భవామి ఏరకః. [ అరే, అహం తుఏ పీన రాఆణ్ణ క్రిం 

క రెన్తా సహసా శేశేసు గోణ్రఅ పాదేన తాడిదో, కా సుణు కే, 

అహిఅరణ మచే. జఇ చే చటీకజ్లం ణ కప్పావేమి, తిదోణ హోమో 

పేరట ], 

చన్ష-___అ, రాజకుల మధికరణం వా నజ, కిం తా 

సునక నద్భ లేన. [ అరే, రెఅజలం అహీఆరణం వౌ వచ్చ, క్షం 

తువ సుణఅనరీ పేణ ణ |. 

పర తే థా. ( బ్రతి నిప్కూ-_నృః . 

ఆరోథుం ఇచ్చతీ _ వఎక్కు_(గోరును, అనయా ఎక్కు_(బోవును, కాలు ఎ త్తి 

"పెట్టును, ఇంతలో _ సవాసా శే శేషు గృహీత్వా = తటాలున బలాత్కా రము-గా 

జుట్టునం బట్టుకొని కిందికి (దొబ్బును, కాలితో తన్నును, స్మకోధం ఆ లై య _ 

కోపముతో కేచి, అనే, అహం త్వయా విశ్వ స్తః ,.. = చేను నమ్మక మైన వా( 

డను, రాజా నాజ్జ జరుఫుచో, నీచే జుట్టుపట్టుకొని లాగి శాలితో తన్న (బడితిని, 

కావున వినరా ప్ క చ్చేరినడువు నీబలిపీన డేవామును క్రోయింపేని చేను వీరకు( 

డను కానురా! 

అరే రాజకలం అధికరణం వా ... = రాజానింటీకి పో క చ్చేరికి 

పో _ ఎక్క_డివైనను పోరా, కిం త్వయా ... = నీతో చీమిరా, కుక్కు_తో 
సమౌొనునితో, 
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న---( దిశో ఒవలోక్య) గచ్చ రే వవహణవాహక, 

గచ్చ, యది కో 2పి వృచ్చతి తేడా భణ - ' చన్షనక ఏర కాభ్యా 

మవ లోకితం (వవహణం (వజకి. " ఆ ్యే వన నృ సేనే, ఇదం చాభి 

జ్ఞానం కే దదామి. (ఇతి ఖడ్గం (వయచ్చృతి ). 

ఆర్య ( ఖడ్లం గృహే త్యా నహార్ష మాత్మృగతమ్ ) 

నో, అయి శ న్మ్రం మయా (వావ్వం న్పన్ష తే దవే భుజః, 

అనుకూలం చ నకలం హన నంరటీతో హ్యహమ్, ౨౮౪ 

చన్చ_ఆ ర్వే, [ అజ్జవ ] 

దిళ అవలోక్య దిక్కులు - ఎవ్యరు లేకుందుటను _ చూచి గచ్చ శే 

(పవవాణవావాక ... = పోరా ఓరి బండివాండా, ఎవై నను అడిగిన హ్ 

అప్పడు వెష్పుము _ చందనకునిచేతను వీరకనిచేతను _ ఇరువురి చేతను _ పరికింప6 

బడినడె బండి పోవుచున్నది, _ అంతేటి వారు చూచియొనది గాన, మ రెవ్వరును 

చూడనక్క_జలేదు _ అని, అమ్మా సంత సేనా _ అర్యకుని తాను వసంత సేనగా 

వ్యవవారించినాండు గదా _ బండివానికిని అదియే నమ్ముకము, ఆయారోపణము 

పోనీయక అయే సంబోధించుచున్నా (డు ఆర్య పవని, అర్యకు (డును తెలివిగలవా(డు _ 

ఆయారోపణమును పొటించుచున్నా(డు, ఆభిశానం =గుర్తు _ త నికీ వేయ6బడినదని 

రాజఫురుషుల _ సేనాపతుల గుర్తు _ అమాటయే విన్నాండుగాని బండివాండు, 

అదేమిటో, దానిం జూడలేదు, అక్కద మజువ్యరును లేరు _ ఆర్య వండు 

మునుప్రు అనుకొన్నాండు తేనక చేత ఒక ఆయుధ మెనను లేదాయె సే అని, 

అశ స్త్రృశ్చ అన్నీ మన్లభాగ్యిః _ అని, గుట్టు ఎటిట సాయపడు బంధువు ఎంద 

నకుండు తేన కత్రిచే వానికి ఇచ్చినాండు _ దానిమోంద రాజ్యచివ్నాము _ బలఅపతిది 

ఐనది ఏచేని యుండు సేమో, 

వో, ౨'ర, అయీ = అహో _ సంతోషముం డెలుప్రును, శ స్తం మయా 

(పౌ పం=క టి నావీ పొందంబడినది _ నాచేతికి వచ్చినది, స్పన తే దహీణః = 
par ar.) లు 

భుజః = కుడిచాహువు ఆదరుచున్నది, సకలం చ = అన్ని (సందభళములున్సు 

అనుకూలం చ = అనుకూలముగా ఉన్నని, వాన. బళి, అవాం సంరక్నీతేః హీ = 

"జీను శాపాడంబడినవాంద నే _ ఇక నాకు ఫర్వా లేదు పో! 
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న్లో, అత మయా విజ్ఞప్తా (వత్యయితొ చన్దన మపి సరసి | 

ఉద్య అ హల అ వ 8, _0 న భణా మేవ లుబ్దః న్నే హాస్య రేవ (బూమి 

[ వళ్ళ మవ విణవీదా వచ్చఇ దా చదణం పి నుమ చేసి 
థు ర్ం 2 

ణ భణామి వన లుద్ధో ణేహన్స ర సేణ బోల్లాపో |]: 

ఆర్య... 

శ్లో, చన్లన క్చన్ష )కీలాఢ్యా చైవా దద్య సుహృ న్న 

చన్ద్లనం భోః స్థరిషామి సిద్దా చేశ స్వధా యది, 9౬. 

ననన కాడా. జలా జా వ యు. దా తా. రాడా. - 

"నీను కోరకయే క తి ఇది నాచేలీకి వచ్చినది _ ఇప్పుడే నాక డిభుజము 
చ అదరుచున్నది, అన్ని సందభజాములును అనుకూలముగా ఉన్నవ్, రాజపురుషులు 

సోదాచూ-చియు నన్ను తప్పించి కాపాడినారు. ఆనంగా మాచందనకు(జే. కావున 

చెవముచే నే నింక శాపాడయబడిన కే, 

న్లో, ౨ ఆర్య _ ఆని _ వసంతే సేనసయపదేశమున నే చందకుండు ఆర్యక 

నికి చెప్టుచున్నా (డు, _ అత్ర = ఇక్కడ, మయావిజాపితా _ నావే విన్నపము 

వేసికొనంబడితిని, నేను ఏన్నవించుకొంటిని అనుట); (పత్యయి త = నమ్ముక ము 

కలిగిం పయిడితివి _ నీనిషయ మె నమ్మకము | కలిగించితిని _ (శావున) చన్గనం అపి = 

(ఈ) చందనకుని సయితేమ్ము  స్మరని జ్ఞ =జ్వ ప్పి ఉంచుకొనుము, ఏష। = ఇదినో జీను, 

లుబః = (ఏ దేనిలాభమునకు) ఆసగొన్న వాండ వై, న భణామి = వెప్తుటకాదు. 

న్నేవాస్యర సేన = మెతియందలి _ నీకై న హరిమియందలి తీఫుచే _ చనిచే రుచిచే, 

(బూనుః = చెప్పుచున్నాను, 

చేను విన్నవించుకొంటీని, నమ్మక ముగొలిపితిని _ ఈచందనుని మజవ (బోకు 

సీవు రాజవయినఫుడు, నాకు కలుగ (గల _ వీవు ఈగల థధనాదిలాభమునకు ఆస పడి 

శాద్కు నేను ఇందు ఇట్లు పనివడుట, కేవలము స్నే వామాధుర్యము చేత నే _ స్నేవాము 

వలని (ప్రీతి చేతనే, సీయందలి స్నేవామువలని యవ్యాజజ ప్రీతితో వప్పుచున్న్నాను, 

వో ౨౬. చన్గకీలాఢ్యః చన్దనః = చంద్రుని శ్రీలమువంటి యత్యం తాన్లో 

దక శీలము గలవాండు, చావ ఎంతయు చల్లని వాడు, దై వాళ్ = (నా భగ 

వశమున, ఆద్య = (ఈ) సమయాన మమ నువాత్ = = నాకు మిత మె నాయడు, 
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చన్ల్ష_._ 
ది 

వో అభయం తవ దదాతు హూదో 

విష్ణు రృ్రహ్నా రవిశ్చ చన్దక్చ 

హత్వొ శతువతుం 

శుమ్మ నిశుమ్భా యధా చపి, 2 

[అధభఅం తుహా బేడ హారో 

విలూ బమా రవీ అ చన్తో అ 
చం ఖా గ్ 

హతూణ సత్తువక్టం 

(చేటః (పవహాశణోేన నిషా) న్మః ) 

చన్ద__( నేవథ్యాభిముఖ మవలోక్య ) అనే నిమషం ముతో 

మమ (పియవయన్యః శర్వెలక £, వృష్టుత ఏవానులగ్నో గతః భవతు; 

లాలా ల. వననదాలారాతా లా తు నాకాక వవానా. 

భోః. ఓయి బాబూ యది సీదా దేళ;ః తథా ౫ నీదా దేశము అయే అగునేని _ 
@ య 

ఫలించునేని, నేను రాజ నగుదు నేని, చన్దనం స్మృరిష్యూమి = చందనుని స్మరిం 

' పలలను _ తీలంపునన తేచ్చుకొనలగలను ఠీప్పను, 

నాకు ఫాగ్యవశమున ఇప్పుడు ఈయెడరున, చందను(డు, చంద్రునిం 

బోలిన చల్లని వాండు, నాకు మి(కము ఐనాండు. అట్టి డొన సిద్ధా దేశ మే నెటు వేటు నేని, 

తప్పక చందనుని తలంచుకొ నెదను. 

శ్లో, ౨౭. దేవీ = గౌరి దుగకా, కుమ్ము నికుమ్మా వాత్వా యథా = శంభుని 

నిశుంభుని చంపి యెట్లో _తథా = అట్లునుు తివ = నీక నీశ్ళతుపతుమును చంపి, 

హారః, విష్ణుః, (బ్రహ్మా రవిః చ చన్షంః వ _ ఈ దేవత అలందణుు ఆభయం దదాతు = 

ఆభయము _ రతణ _ ఒజసంగుదురు గాక, 

అశే_ ఓరి _ ఇంక నీతో -నేమిరా _ అని తిరస్కారము _ వీరకం దల(చు 

కొని, నిష్క_9మతః = చేను ఇంటినుండి బయటికి వచ్చునప్పు టే, మమ పృష్టుతః = 

నా వెను వెంటనే, అనుఅగ్న: = తగులుకొన్నట్లు వచ్చినాండు, (పియమిత్రము, 
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[(వధానదణ ధారకో ఫీరక్రో రాజ వత్యయక రో వీరోదితః, త ద్యావ 

దహ మపి పుత్ర భాతృవరివృత నవ మే వానుగచ్చామి. [ అరే, 
ణీక్కుమ నృ స్ప మే పిఅవ అసో నవిలఓ, విటదో జవ అణులగ్లో 

గదో భోదు, వధాణదణ్ణధార ఓ ఏరఓ రాఅవచ్చఅఆరో విరోహిదో, 

తౌ జావ అహం వి పుత్తథఛాదువడివువో వదం బవ అణుగ చ్భామి| 

[ఇతి నిప్కూ-)న్హాః సే ] 

ఇతి (పవహణవిపర్య్ణయో నామ 

ఇళ షష్టో ఒజ్క 8 

శవికాలకండు, మట, క్యాపి యాత; = వెక్కు_ డీకో పోయినాడు, (వా౭డే ఆటే 

పోయి ఆర్యకని కారాగారమునుండి తప్పించినాండు _ సె (పయత్నములలో నుం 

డును, ఎక్కడికి పోయినా(డో. సరి అది యుండనీ, (పథాన దణ్గ ధారక ౩ = 

[ప ధాన సేనాపతి, వీరవండు '_ వీరవండు సేనాపతి అని ముందే నిదిజమ్ముండు. 

(ఈ చందనక(డును) మటి వాడు (పధానతరు(డు _ దండ మనంగా నేన, 

సేనాపతిని సాధారణముగా దండభరు(డు ఆనకున్నను _ దండించు నియోగి 

కాందగినను, ఆ పూవకాఫు “సేనాపతి అన్నమాటం బటి ఇక్కడ ఇట్లు శాప్పుట, 

రాజ (ప్రత్యయ కారక _ రాజూనకు నమ్ముక ము కలిగించువాడు _ ఇతని మాటలందు 

రాజునక చాల నమ్మకము, మటీ యట్రివాండు _ విరోధితః = శతువుగా చేసికొనం 

బడినా(డు. కావున నేనును (= అవా మపి యావత్), పుత్ర భాతృ పరివృతే 8 = 

కొడుకులను తోంబుట్ట. వులను కూచుకాకొని, ఏతం = వీని చే ళవి౯లనవ నే, కాదొ 

అర్యకు నే, అనుగ చ్యామి = ఆను సరింతును, 

ఇందు “మృచ్చకటిిలో రోవాసేనునికై వసంత సేన నగలు నింపి పంపువణకు 

నుండు కథాభాగము బాల గంఫీరారముగ లది. శావంఠ లప పెంకమున ఆతనుషంగిక 

ముగా శకంఠ లాదుష్యంత గాంభర్వము (111) జరిగిన రా|ప్రీమొదలం ఇష్టి ముగిసి 
దుష్యంతుడు శకుంతేఅను వీడొ._నువటకు వాము ఎట్లు కాలము పుచ్చిరో ఆనం భోగ 

శృంగార చరితము నూ-చింపంబడినది, అమే యిందును ఆయొక్క_ రాతియేమైొనను ; 

వసంతే సేన మునుపు “మన్షఖాగనీ ఖ ల్వవాం త వాభ్య న్తరస్య” ఆని తలంపో సికొని 

గుటక లు(మింగినట్టిది రాతి చారుద త్తీయ్య కాంగిటిలో లోపల (వ వేళ పెట్రంబడనదిః 



వమష్టోఒ జ. 8 899 

శాల ాలుమిడి | ఒకలా 

(అతడును అఆవధ్యమొర్గములో (౫ _ 18) 

“శశి వినుఅమయుూాఖు కుభద న్లి 

నురుచిరవి దును సన్ని భాధరోస్టి 

తవ వదనభ వామృలే౦ నిపీయి 

కథమవక్లో హ్యయళోవిషం పిబామి *” అని 

దుష్యంతుడు VI20 లే 

“పీతం మయా సడయయమేవ రతోత్స వేము బిక్ళూభరం _ (చూ. బ వ 

(కొన్నాళ్లు - అనుట 

అని యన్న మై తలపోసికొని తనయు వసంత సేనయు ఆర్యాతీ వృత్తమునే 

సూచించినాండు, మణీ అది యిటళలేదు, అది యిక్కడి యంత టికిని వ్యాఖ్య ౦ 

బోలె యగును. ] 

అట్టు చతుఃశాలాభ్యంశర ము చొచ్చి అక్కడ జేటులు మొదలగు ఎల్ల వారి 

తోను ఎన్సైట్టు గడపీనదో సచింపయుడినవి, ఇపుడు అట్లు పదోపమున వచ్చిన 
మటీ రాతి భోజనాదికవో€. ఇపుడు తొలిపని గా ధూతమ్ముకు రత్నావళిని, ఆమె 
యేమియు అనదులే ఆనియు, చారుద త్తే య్య యు ఏమియు అనండులే అనియు, 

ఆమెక ఇచ్చిరమ్మని పంపినది, ఆమెయు (ప్రతిస్నే వాసమ్మానముగా అది వసంత శే 

ఉండనిమ్మని తాను తీసికొనలేదు గాక. దీనిచే రాణింబోని వసంత సేన తను 

ణనిర్జి త దాసి యను చు నే ఎట్టి చెల్లెలియక్క_అస్నేవాము "నెజపినదో, చనువు 

పొందినదో ఊవాకు అందుచున్నది, ఇది తప్ప వారికి మటీ సమాగమము లేదు, 

నాటక సంవోరమునం దప్పు, దళమొంకమున వారుదతునితోడ, 

“సమౌళ్వోనీతు ఆర్య, త తే గత్వా జీవయతు ఆర్యామ్, అన్యథా ఆనర్గః 

సంభావ్య తే” అనియు, 

భూతొౌ వసంత సేనలు, 

“(వస న్గసేనాం ద్భప్ట్వా) దిప్ప్వా కశ లినీ భగినీ! 

వసన్షసే _ అధునా వళలినీ సంవృ తాన్ని 

అని యొండొరులం బరామర్శించుకొనుటయు నూచించు చనువు ఈరాతి 

'సమౌగమమున కుదిరిన చే, 

రా తీయగుటచే, పిందలకడ నీ దవోవు ఒక్క రోవాసేనుం గలసీకొన లేదు? 

వానిం జూచుకొనుచు వానితో ఎక్క_డనో ఉన్న రవనికనుంగూడ కలసికొన 
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లేదేమో, అది యిపుడు కటిని నమస్క_రించి స్వాగత ము పొందుచున్నది. ఈయుప 

బార[ప కారమును గు ర్రింపందగిన బే, సువర ర శకటికప్రస్తావముచే అయింటి దారి. ద్యము 

నక బౌాలుండును దానిం దలంపించుటకు, వసంత సేనకు ఎంతయో జాలి తోచినది 

మటి వాడు తన యమ్మాక గులు జే నగలు లేమి అని బుచ్చినోట ముద్దుగా పలికి 

నందులక్క, వసంతే సేవక దుఃఖము పొరలివది, అట్లు ఒక్కు_ రాతి సమాగమమున చే 

అన్నివిధాల ఆయింటి స్వజవమువొలె ఐపోయినది, ఆయింటియిల్లాలివ లె ఐపోయి 
నది, ఆభినయము గాదు, హోర్షము, స్నేవాళ్ళు నిమి త్తేసవ్య' చక్షు ఇతి ఏ ప్రతిషిడ్గ 

మేతర్ , తఫాహి _ వ్యతిష జతి పదార్థాక- ఆ _న్దరః కోపి హేతుః అను భవభూతి 

యుపన్య నీం చిన స్నేవామామాంస స్యరణవ రాకమానదు, 

ఆంతట వర్ధమౌనకండు బండి తెచ్చి వసంత సేనకు తెలివినాండు, వసంతే సేన 

తాను సాగసుచేసీకొని వచ్చువజుకు తాళుమని యన్నది. వాండు బండిలో తివానీ 
మజచివచ్చినవాండు, దానిని వేగ కొనివచ్చెదనని పోయినాండు, వసంత సేన సొగను 
చేసికొనుట ముగియునప్పటికి శకారునిబండి, పువ్పకరండకమునక పోవువబే ఏదో 
ఆడ్డ ముతే గిలినందున ఆచారుద _చత్రయ్య దిడ్డి వాకిట చే నిలిచినది. ఆబండి రాక మోత 

నిని వసంత సేన వచ్చి తెలియక పొరపాటున అది తనకో సమెన వర్ధమౌానకు 
బండియ్ యని తలంచి ఎక్కి కూర్చుండి తలుపుమూనీకొన్నది, అడ్డము తాలం 

గానే బండివాడు వచ్చి దానిని కవలించి తోలుకొనిపోయి నాడు. ఇంతలా 

ఆగాల్ల ఆర్యకండు శారాగారమునుండి తప్పించుకొని నక్కి నక్కి వచ్చుచున్న 
వాడు వాకిలి తెబచియున్న చారుద _త్రయ్య బంగళాలో చొచ్చి తల డాంచుకొని 

ఆదిడ్సావాకటిక డే వచ్చినాడు. అసమయమున కే చారుదతునిబండిని, వసంతే సేన 
అనాటి 

క దానిని, వరమానక(డు మరల తోలుకొని వచ్చినవాండు, అక్కడ నిలిపి ఎద్దుల 

పరాకన ఉండంగా ఆం 'దెక్కినాండు ఆర్యక డు, సరి వసంత సేన యెొకిి_౦మైన 

దని వర్భమౌ నక (డు బండి కదలించి తోలుకొని పోంగడంగినాండు. ఇట్లు రెండు 

బండ్డును పొరపాటున నెక్కిన మొనుసులతో ఫుష్పకరండమునకు సాగి 
పో౭జెచ్చినవి. ఇతి _ ముగినీనది ఆజవయంకము, (పవహాణ విపర్యయ _ (అనునది, 

బండ్ల మౌజుపాటు _ ఒకరిది మటీ యొకరిది అగుట, 

బండ్ల మాబటుపాటు అను 

ఆఅవ యంకము 

ముగిసీినది 

నన య యు నాల 
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—రీ— 

(తతః (వవిశతి చారుదతో విదూపషక శ్చ) 

పశ్య పశ్య, పువ్బ్పకరణ్ణక జీర్టోద్యానన్య 

నీక తామ్, (భో, చేక్ట వః పు వృక రణ్ణఅ జిర్జుజ్జాణన్న స నస్పిరీ 

చారు.__.నయన్య, ఏవ మేతేల్ , తధా హి, 

న్లో, వణిజ ఇవ భాన్ని తరవః వణ్యా సీవ స్థితాని కుసుమాని 
శుల్క_ మివ సాధయనో మధుకర పురుషాః వవిచరన్ని, ౧ 

తతః (పవిశతి చారుద త్తీః 4 = అంతేట చారుదత్తుండును విదూషక6 

డును (పవేశించుచున్నారు, 

వుష్పుకరణ్ణక జీశో౯ ద్యానస్య _ పూలబరణి అని చెప్పందగినట్లు అన్ని 

పూల చెట్లు కలిగి వాని వూంత చే ఎంతయు సాబగారునడే ఐనను, తోంట చాల 

ముసలిది = చాలకాల పు జెట్లుక లది యె _ జీణకా (= ముసలి తోంట అనియు 

పేరపడినది. స్మశీకతాం = అందముకలిగియుంటను _ అందమును _ అనుటయే, 

ఏవం ఏతత్ _ అనై ఇది _ నీవు చెప్పినట్లు కాంతి అందము కలదిగానే ఉన్నది, 

న్లో ౧. తరవః = శెట్లు వణిజ ఇవ = సెట్టవలె, భా న్లి = ఒప్పారు 

చున్నవి, కుసుమౌని = పూలు, పణ్యాని ఇవ ౯ (ఆంగళ్ళ) సరకువ లె, సీతాని = 

ఉన్నవి, శుల్కం = సుంకమును _ ఆంగడివారు సరశారునకు కట్లవలనినది _ సాధ 

య న్స ఇవ = వనూలు చేయు చున్న వారుం బో అ, మధుకరపురుపాః = తు మ్మెదలు ఆను 

నౌాకరులు, (పవిచర న్ని = తిరుగుచున్నారు, తు మ్మ్యెద అన్నియు ఒక్క వేపషమున 

నుండును _ శుల్కు_మువనూలు చేయు ఈ ద్య|్యోగ స్తులు సర్మా_రువారు ఇచ్చు 

ఒక్కటే విధమెన ఉడుపులు ధరింతురు గడా “Uniform” “డ్యాటి”లో 

ఉండగా, అట్లున్న వి ఆ తు మ్మెదలు (వే, వేం). 

MR— 51 
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విదూ.__భోః, ఇద మనంస్కారరమణీయం శిలాతల? ముప 

వశతు భవా౯, [భో, ఇమం అనక్కా-రర మణీఅం సిలాఅలం ఉవ 

నినదు భవమ్ ], 

చారు._( ఉవవిశ్య ) వయన్య, చిరయతి వర్థమానకః, 

విదూ___భణితో మయా వర్ధమానకః _ “వన న్నసేనాం 

గృహీత్వా లఘు ల ఘ్యాగచ్చ " బతి, ల. భణిదో మఏ వడ్డమాణల - 

“వసన సేణిఅం గణే అ లహుం లహుం ఆ అచ్చు” తి త్రి |. 

బారు._.తే త్కిం చిరయతి ? 

శ్లో కిం యా త్యశ్య పురః శనైః వవహణం 

త స్యా న్మరం మార్ల లే ? 

భన్నే ఒమే, వరివర్శనం ([వకురు తే? 

ఛిన్నో ఒథవా (వగహః ? 

మధుకరమన6౬గా _ మధువుం గూచుకానది _ పూలచెటసెటు ఈల 
(a రం 

సుంకము _ ఆమకరంద బిందువులె. (పవిచర న్ఫి_ (పశ వి_ నిముసము ఆగక గడప 

గడప ఎక్కి దిగుచున్న వి, చారుదత్తుండు (చావ్మాణుండయ్యు గొప్ప వ ర్తకుండుగా 

నున్నందున ఈవణిజశుల్క_ సాధక వృ తేము ఈదినము ఆపాతముగా ఉఊపనిత మెనది 
వాటి ఉఠా ఇ 

శాంబోలు, ఇదం అసంస్కార రమణీయం శిలాతలం = ఈరాతిపలక ఏమియు 

(అందముకలిగించి దానిని చెడనీకయుంచు పని చేయకున్నను, (తనంతట నే) 

అందముగా ఉన్నది. ఉపవిశతు భవాకా = నీవు కూచుకాండుము _ చిరయతి = 

జాగు _ ఆలస్యము _ చేయుచున్నా(డే...అఘుకగచ్చ ... = త్వరగా రారా _ 
ఆని చెప్పితిని, తత్ కిం చిరయతి _ మటి యేల జాగుసేయుచున్నాండు * 

శ్లో, ౨, అస్య పురః = వానికి ముందు, (ఏచైనను ఒక) (ప్రవహణం = 

బండి శనైః = మెల్లగా; యాస్యతి కిం = పోవుచున్నదాళి తస్య అ సరం=దానిక 
సందు _ (పక ్కు_న పోవు ఆవకాళశము, మూగ౯ాతే = వెదుకచున్నా డా * ఆకే 

భగ్నే = ఇరుసువిరునంశ్యా.. పరివతజానం = మౌర్చు _ (క్రొ త్రయిరుసు వేయుటో 
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క ర్మాన్ఫొక్ట్రత దారువారిత గతి 

ర్యార్హాన్నరం యాచ శే ! 
దై గరం _ోరితగోయుగ : కి మధవా 

న్వచ్చన్ద మాగచ్చతి ! = 
( (ప్రవిశ్య గువ్హార్యక|పవహాణస్థః ) 

వేటః__యాతం గానె, యాతమ్, [ జాధ గోడా జాధ | 
రా కంకర మే టా జా 

మట్ యొట్లో _ (ప్రవరుతే = చేయుచున్నాండా?. అథవా = అట్లునుం శాకున్న, 
(ప్మగహః ఇిన్నః వా = పగ్గము తెగనదా? కమౌక౯ా స = (కొయ్య _ దూలమో a ౧ 2 లి 
మటీ యేదో దాని పని నడుమ, (ముగియనందున) ఉబిత డారువారితగతిః = (అవలే 

ఖం లికి దారి కడ్డము శేకండునట్లు కొనిపోక అక్క _డ నే పిడువయుడిన కొయ్యచే గమ 
య 

నము అడ్డగింపండ ౧౫, మౌగా౯ నరం = వేటు మౌగజాము, యాచ తే = కోరు 
జలే 

చున్నా6డా * అథవా = అటునుం శాచేని, చె పరం _పేరిక గోయుగః = మెల్ల గా 
వాని యిచ్చ మెయి _ లతేజుమక _ తోఠలలయుడిన యొడజతకలవాడగె, స్వచ్చన్నం 

య | 

ఆగచ్చతి కిం ౫ తనయిచ్చ మెయి వాల మెల -గా వచ్చుచున్నా గా * 

ఏమి యగును ఈయాలస్యమునకు కారణము శి తనక ముందు రసామాంద 
మటియొుక బండి మెల్లగా తనకు అడ్డము గా పోశుచున్న ౦దున దానిని తప్పించుకొని 

ముందునక రాలేక పోయినాండా€ దారిలో ఇరును విటిగి చానిని మాపిళ౯ాం చుకొన 

నో కాయిం చుకొననో వలనీవచ్చినదా 1 పగ్గము తెగినదా? దారిలో అడ్డముగా 
సగముపనితో విడిచిపోయిన దూల మో మజేైవై నను బరువుకొయ్యలో అడ్డముత గిలి 
నవాళి లేక ఎడ్లను మెల్ల గా తోలుచు తన యి చ్చ మెయి, చేను “అఘు లఘు” 

అన్నానే _ అమాటలను సరవ సేయక వచ్చుచున్నా ౧డా4 

గుప్త ఆర్య క (పవవాణసః ల రవాస్యము గా (చందనుని చే కాపాడంయబడిచ 

ఆర్యవండు (తన) బండిలోనున్న వాడుగా చేటుండు వధ౯కమానకండు [ప వేశించ) 

చున్నాడు, వానికి ఇప్పటికిని తన బండిలో వసంతే సేన లేదనియు ఆర్యకు(డు 
కాన్నాయడనియు తెలియదు, వసంత సేనయే యున్నదని తిలంచియు న్నా (డు, 

మెతేయ చారుదత్తులక ఏసంచేవాము లేదుగడా _ వారును వసంతే సేనయే 
కొనిరాంబడినది అని యనుకొచున్నారు, 
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అర్య---( న్యగతమ్ ) 

నో, నరవతిపురుపాణాం దర్శనా ద్భీతభీతః 

ననిగడ చరణత్యా తావ శేపావసారః 

అవిదిత మధిగూఢో యామి సాధో స్తు యానే 

పరభ్చత ఇవ నీడే రఖీతో వాయసీభిః, 3 

అహో, నగరా త్పుదూర మవ కాన్నొ ఒన్న. త ల్కి- మస్నా 

త్ప్రవహణా దవతీర్య వృతవాటికా గహానం [వవిశామి, ఆ తాహో 

శో, 3, నరపతి ఫురుపాణాం = రాజఫపురుషుల _ రాజునెకరులయిన 

పోలీసువారికి, దళకా నాల్ = అగపాటువలని _ కంటయడుదునో అని _ ఖీతభీతః = 

ఎంతయు భయపడినవాండ నె, స + నిగడచరణత్వాత్ = సంశెలతో నవూడుకొన్న 

పాదము గఅచాండ నగుటవలన, సావశేష అపసారః = (థఖైదునుండ్ తప్పించు 

కొనుట సగము మిగిలియున్న వాడ నె ఖైదు గుర్తు సంకెల పీజపోక నాశాలిలో 

సగము మిగిలియే యున్నవాండవనై, తు = మజి, సాధోః = పరాథకా పరాయణు6 

డైన ఆసాధువు _ చారుదత్తునియిక్క_, యానే = బండిలో, అవిదితం = రవాస్య 
ముగా, ఎవరికి తెలియకుండ, నీడే = గూటిలో, రకీతః = శాపాడంబడిను పర 

భృతేబ్లవ = కోయిలగ౦డువలి, యామి = పోవుచున్నాను, 

అక్కడ వీరక చందనకలచేత పడి తప్పించుకొన్నవాండ నైనను, మరల 

చారిలో ఏపోరీసువాయడు చూచి ఏమిసేయునో అని దిగులుకలిగియే యున్నది. ఒకే 

కాలిలో సంకెల ఊడక ఆ కేయున్నందున, పీం+డవరో తప్పించుకొని పరారియెన 

వాడురా అని పట్టువడు గురు ఆంటుకొనియే యున్నది, చూచిన వారికీ 

దొరకిపోవుదును, పాపము _ ఈ సాధువ్రబండి బె వికముగా దొరకినందున ఎవరికి 

“తలియవండ అందు ఎక్కి. కూ చుకాంటిని. కావల చే తను గూటిలో కాపాడయిదు 

చున్న గండుకోయిలలాగు ఉన్నాను, 

ఆహో _ ఫర్వాలేదు _ నగ రాత్ సుదూరం అప[శా నః అస్మి = = నగరము 

నక చాఠలదూరము చాటి వచ్చితిని, తత్ = కావున, ఆస్మాత్ | ప్రవవాణాత్ శత 

ఈబండెనుండి దిగ తోంటజీబుతోనికి దూబుదునా?ి ఉ తాహో = తేక, (పవవాణ 
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(వవహణ ఫ్యామినం పళ్యామి, అథవా కృతం వృతువాటికా గహ 

"నేన అభ్యువవన్న వత్సలః ఖలు త తభవా నార్యచారుద త్రేః 

శ్రూయతే, త త్ప్రత్యటీకృత్య గచ్చామి. 

న్లో, న తావ దస్మ్శా ద్య ్యసనార్లవోల్గితం 

నిరీక్ష్య సాధుః నమువైతి నిరగ్భ్భతిమ్ 

శరీర మేత ద్దత మోదృశీం దశొం 
ధృతం మయో తన్య మహాత్శనో గుణెః, ర 

న — I] న న. ల. 

స్వామి నం పశ్యామి = బండీసాంతేగానిని చూతునా * దెవికిమగానెనను వాని 

బండి దొరకటచే, (వానిపేరు గొప్పచే శాపాడ(బడుటు వాని సాయము దొరక 

టయే కదా ఐనది, శావున ఆ కృతి జ్ఞతతో ఆయనంజూాతునా * అథవా = ఎందు 

అక ఆలోచన _ కృతంవృకు ,.. నేన = తోంటజీబు వలదు, అభ్యుపపన్న వత్సలః = 

తనరతుణంగోరి య్యాళయించిన వారియెడ ఎంతయు వాత్సల్యము _ తల్లికి బిడ్డ 

యందు అ దయ పీతులవంటిదయ।పీతులు గలవా(డు గదా_ అపూజ్యుండు( = తత్ర 

భవాక), చారుద త్రయ్య _ తత్ = శావున, (ప్రత్యతీకృతళ్య = ఎదురుగ నగపడి, 

చూ-చిదళకానము చేసీకొని మటే _ గచ్చామి = పోయొదను, 

వో, ల, ఆస్మాత్ వ్య సనాత్ = (నిసప్మా_రణము గా చెణనుం పండిన) 

యీ దుఃఖమునుండిి నవజుల్సితం = (క్రొ త్తగా తప్పించుకొని లేచినవానిని _ నన్ను, 

ససాధుః తావత్ నిరీక్ష్య = ఆయన గన చూచి. అసజ్ఞనము గన చూచి, నివృ౯ 

తిం = ఎంతియో సంతోషమును _ ఊజటను, సము-పపెతి = ఫొంద(6గల౦డు, 

ఈద్భశీం దళశాం = ఇట్టి దళను, గతం = పొందిన ఏతత్ శరీరం = ఈ దేవాము, 

తస్య మహాత్యెనః గుక్రాః = ఆదొడ్డ వాని (సద్) గుణముల వేత మయా ధృతం = 

(నాకు) (టైదికనది, 

“౫ లిక (పవవాణం బహీర్యాన9ి బోగ ముదానిది బండి, బయటికి పోవునది _ 

ఆని అక్కడి మాటలం బట్టి ఊహించి యొక్కిితిని, మటీ చందనకుని విచారణలో 

అది చారుదతునిదనియు వసంత సేనను ఎక్కి ంచుకొనవలనినదనియు, ఆస్తానమున 

చేను ఉన్న వాండ నెతిననియు అక్కడ తెలియవచ్చినది, (వసంతే సేన పీరును, 

ఆయన పేరును విని వారి గొప్పను తలంచుకొని, నన్ను శాపాడినాండు చంద 
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చేటఃఇదం త ,దుద్యానమ్, యావ దుపనర్పామి. (శప 

నృత్య) అర్యమై(కేయ, [ఇమం తం ఉజ్జాణమ్. జావ ఉవనస్పొమి, 

అజ మిత్తేఆ ] 
" 

విదూ._-భోః, (ప్రియం శే నివేదయామి. వద్దమా సక 

మన్త్రయతి. ఆగతయా వన న్న సేనా భవితవ్యమ్. [ ఫో, వెలం 

చే ణివేచేమి, వడ్డమాణఏ మేది, ఆగదావీ వనస్న ణా 

హోేదవ్వమ్ ] 

చారు. పీయం, నః (ప్రియమ్. 

విదా__దాస్యాఃపుత్రే, Bo చిరాయితో ఒసి! [ చానీవీ 

పుత్తా, కిం చిరలదో సి] 

కున బలే మితి కృత్యా గతాగలిం కుర్యం క్పిరాయిలో 2_స్ఫీ, [అజ్ఞ 

మికోల, మాకువ్చ, జూణత్హ్రల శే విఘమలి బే తి కదు గదాగదిం 

కనే చిలబిదోష్ట్ము ] 

చెటః_ఆర్య మె య, en) కంప, యా నొ నర ౯౫౦ 

PT] Ta 

నపండు, ఆచేరుశెప్పియే వీరవని తోని కాలితో తన్ని తటిమి నాయడు. అట్లు శాక 

ఆట పటుకిొనబడియేయున్న, ఇంక సేమున్నది, ఇప్పటికి చంపి జేయ ఇబడియుం దును 
ట 

ద్వా వారుదతుని షేతు నిజముగా నున్ను (బదికించినది, 
లీ 

ఇదం తళ్ ఉద్యానం _ ఇది అతోంట, (పుప్పక రందకను అనంబడునదిం 

వధకామౌానకః మ న్హయతణే = వధకమానకుండు మొాటాడుచునాన్నండు 
టి 

కావున వసంతే సేన వచ్చియుండవలయును_ఆదే నీక (పియను ఎటీంగించుచున్నా ను. 

(పియం నః... సంతోషము, నాక సంతోపము, దాస్యాః పుత్ర = అంజాకొడుశా 

తిట్టు _ వినను చనవుగ అనౌకరు వధకామానక(డు పడి సమాధానము వెస్పుకొన6 

౫ ఆ౬డు _ అది సామాన్య మెన రిక. 
Va టె 

యానా స్తరణం విస్మృతేం ఇలీ ... = బండితివానీ మఅవ౧ంబడినదని దాని 

“ోసమయిన రాకపోకలే ఇంచుక ఆలస్యమెనది, పరివతజాయ . (తిప్పరా = 
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చారు___వర్ధమాసక, వరివర్హయ (పవహణమ్, న ఖే 
మై కేయ, అవతారయ ననన్న సేనామ్, 

వీదూ.___కీం సిగజేన బరా వస్యాః పాదా, యేన సయం 

నావతేరతి? ( ఉశాయ [వవహణ ముక్షాట్య ) భోః న వనన్నసేనా, 

వన న్నసేనః ఖ లేంషః, [ కిం ణిఅడేణ బద్దా సే గోడా, జేణ సఅం 
థె GD 

అ ఓదశేదిి, భో ణ వనన్నసేణా, వన న్నసేణో క్ట ఏసో ]. 
—D 

చారు...వయస్య, అలం వరిజోసేన, న కాల మేత తే 

న్నేహాః. అథవా న్వయ మే వావతారయామి, (ఇ త్యుతిష్టతి, 

అర్య-___( దృష్ట్యా ) అయే, అయ మేవ (పవహణస్వామా:; న 

"కేవలం (శులిరమణీయః దృష్టిరయమణీయో ఒపి, హాన్న, రథీత్ 
ఒఒస్ఫి, 

చారు.___((వవహణ మధిరుహ్యూ దృష్ట్వా చ) అయే త తో 
2ఒ_యమ్ ! 

వంతలు అడు బలా 

అఆవతారయ ,., = వసంత సేనను దింపు, కిం నిగడేన .. = ఏమి సంకెలతో 

కట్టణడియున్నదా ఆమె పాదాలు, దాన సొంతముగా దిగంజాలదా*ీ (దింపు 

మ'నెద వేలకి అనుచు లేచి బండీ తెచి _ వెనుక మూ6త యున్నది _ దానిని 

తొొలణించి, ఓయి కాదు వసంతసేన _ మటెవండో వసంత సేనుడు గదా 

వీడు, ఆలం పరిహాసేన కమాను ఎగతాళి, న కాలం ఆపేరు తే స్నేవాః ఆ 

అనురాగము కాలమును _ విలంబమును = కోరదయ్యా _ ఓీవళాదు _ అనుట, 

అథవా. నీవు వలదుచే _ స్వయం ఏవ +. = నీచే సాంతముగా దిం పెదను, 

ఆర్యవండు చారుదత్తుం జాచీ _ అయే = అపో _ సంతోషము నేన 

అం (కుతిరమణీయః = (గుణముల నే) వినికికి మొతము రమణీయుండు (=(పియుండు) 

కాండు _ దృష్టి ... = చూపునకను రమణీయుండు, ఎంత అందగాండయ్యా ! _ 

అని అనుకొనుట, అయే _ ఆశ్చర్యముగా నున్నది _ తత్ కః అయమ్ = మతి 

యిత౭ డెనరు 2 
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శో కరకరనమవాహు,, సింహావీనోన్న తాంనః, 

వృధుతరనమవతూ, స్తా[మలోలాయ తాత 8. 

కధ మిద మనమానం (పౌష్య ఏవం విధో ఈాూా 

వవాళి నిగడ మేకం పాదలగ్నం మహాత్మా, ౫% 
| లా లు కూన. వరన. తనన గాడా. ma ఐన్ ఎలు 

వ్, న ఆర్యకుండు గొల వాలడైనను రాజు కావలనీనవాండు _ ఆ అతణా 

లన్నియు. ఉన్నవి _ ఊరక చూచినమౌతప చారుదత్తు(డు వణికాంచు 
చున్నాడు _ పరికింపందగును, కరికరసమబాహుః _ భుజములు _ ఏనుంగతొం 
డమువ లె _ పీవరమొం సలమసృణముగా _ ఆజాళువులుగా _ ఉన్నవి (అఆశుట్స, 
అట్టవి కలిగియున్నాండు, సీంవా పీన ఉన్నత అంసః = మూప్రులు _ నింనామునకుం 
బోలె _ కండ గలిగి ఎత్తుగా ఉన్నవి ఆట్లి మూఫులు గలిగియుు న్నాడు, వృథా 

తక సమ వమెః = ఉరము _ విశాలముగా (ఎగుడుదిగుడులేక) ఏకరీతి గా ఈ దామ 
ముగా ఉన్నుస, తొమ లోల ఆయతామృః = ఎజి గా కన్నులలో ఎజుఫు _ మహో 

పుకముషలకృణములలో చేరికది _ ఈ, రా, చ, అవకకులకన్నులబో జనక రాముబు _ 
గద్జనను _ ఎజ్జచావలను పరికించినారు _ “చేతే పున ర్యద్యపి ర క్షవిలే_? ఆని _ = 

భయము గలదు గదా దాన) తేరళము గాను విశాలముగాను ఉన్నవి కన్నులు _ 
అట్రికన్నులు కలిగియున్నాడు _ (ఎవండగును వీడు) యత = (ఎవండో ఉం 
ఆనంగా వీ(డ్కు ఏవం విధః = ఇట్టి మహాపురుపులమీణములు గలిగిన వాడ య్యు, 
మహాత్మా = మహాత్ముడు _ మహ పభావముళలవా(డు, ఇదం = ఇదిగో ఈ, ఆస 
మౌనం = తీగ ని _ ఈమావాత్మ్య్యమునకు ఆశురూపము గాని, పాదలగ్న ౦ = పాదము 
నం దగులా_నియున్న, ఏకం నిగడం = ఒక సంకెల వవాతి = ఇజిరాచు 
చున్నాడు, అట్టి ఇతే (డు, కథం పా ప్పః = ఎట్లు దొరకి నాయడు, ఇందులోేనికి 
ఎట్లు వచ్చినాడు! 

) ఎవ రిక (డు! కథం (పాపః = ఎట్లు ఇందులోని కి వచ్చినాడు ! బాహు 
జరు _. మూష్రలు _ వతుస్సు _ అన్నియు గొప్ప స(మాటు అతుణములు కలదిగా 
ఉన్నవి. మణి ఏలోకో - కన్ను అలో సాధారణమా మగ చానికిం దగనిది, పౌల్యము ఉన్నది _ అది స్త! సవాజమును, ఫురువునికి భయకార్యమును, అటి 
కసికి ఇంచు స ఇంచుక యు తే గ నట్లు ఒంటి కాలికి సంశెల తగులుకొని యున్నది! 
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తతః క్రో 'భ వాకా, 

ఆర్య -_-శరణాగత్ గోవాల వకృతి రార
్యకో ఒస్ఫె. 

నారు కిం ఘోషా డాసీతయ యో 2ఒనా రాజ్ఞా పాలేన 

బదః 1 
థి 

ఆర్య... అధ కిద, 

నారు. 

శ విధి నై వోవనీత స్తం చతురిషయ మాగతః 

అపి (వాణా నహాం జహ్యోం, నతు త్వాం నగరణాగ(తమ్, ౬ 

(ఆర్యకో హర్షం నాటయతి ) 

చారు. వర్ల మానక , చరణా న్నిగడ మవనయ 

తతః కః భవాకా _ శావున అడిగెదను _ ఎవరు నీవు? శరణాగత! _ (నీకు 

శరణాగతుండను _ అది నన్నుం గూచి౯ా తొలుత నే నీతో ఇశెప్పవలసినమాట _ 

గొల్ల పుట్టువను, పుట్లువుం జెప్పుట వినయమునను_ఎదుటివానియందలి గౌరవముననుః 

ఆర్యవండను, కిం ఘోసపాత్ అనీయ ... = ఏమి, గొల్ల పల్లెనుండీ తెచ్చిపాలక 

రాజు చేత చెం బెట్లయబడి నాండే అల్ల వాండు _ వాండవా నీవు* 

న్లో, ౬. త్వం = నీవు, విధినా ఏవ = విధివేక నే, ఉపనీఠః = నాకడకు 

కొనిరాంబడిి చవమువి౯పయం = కంటికి అగపడువాండ వగుటన్కు ఆగతః ౫ 

పొందితీవి, అపి (పాణాకా = (నా) (ప్రాణమునైనను, తెనుంగున ఏకవ, సంస్కృ 

తమున బవావ. జహ్మాం = విడుతును, తు = కాని శరణాగతం త్వాం న 

(జహ్యాం) = కరళాాగతుని నిన్ను విడువను, 

చరణార్ నిగడం ఆపనయ _ పొదమునుండి సం కలను ఊడ్ దీవి జేయుము, 

ఆర్య ఆప నీతాని నిగడాని _ సం కెళ్ళు సీసి వేయంబడినవి, దానెనే మతి 

బీలువి _ సంకెలలే _ ఈంబడినవి తగిలింపంబడినవి _ అంతక౦ం"కును = 

MR — 52 
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చేటః.___య దార్య ఆజ్ఞావయతి, (తధా కృత్యా) ఆర్య 

అవనీతాని నిగడాని, [ జం అమో ఆణ వేది, అజ్ఞ అవనీ దాఇం 

గ ఖాబం ], 

ఆర్య స్నేహమయా నన్యాని దృఢత రాణి దత్తాని, 

విదూ+___నంగచ్చన్వ సనిగడాని, ఏపో ఒసిము కృః, సాం్యవతీం 

వయం [వజిష్యామః, [(సంగచ్చేహి ణిఅడాఇం, ఏసో వి ముకో- 
నంపదం అమ్మే వచ్చిస్సామో ! 

బారు. ద్ధి కా న్మమ్, 

ఆర్య... నే చారుదత్స్క, అహా మాపి (వణయే చేదం [వవ 

హాణ మారూఢః, త కేన నృవ్యమ్. 

దృథత రాణి = గ ట్రియెనవి _ (ఏలయన, ఇవి స్నేవామయాని _ స్నేవా పువి. ఆమా 

టఉంగొని మె లేయుండు చారుదతునికిం జెహచున్నా (డు'_ సంగచ్చస్య నిగ గాని = 
రా న 

త గిలించుకో సంకెలలను, స్నేవాఫుసం కెలలు _ పరస్పర మెనవి స్నేహితులకు _ 

వా(డు తగిలించుకొ న్నాడు నిన్నుంగూచికా _ నీవును తగిలించుకో _ వాని తోడి 

స్నే వామున కె నవి, బఇనుపసంశెలలు పగచే జేతితో తగిలింపంబడువనవి _ పగుల6 

నొట్టవచ్చునవి న్నేవాపు సంశెలలో మనసున మనసుతో తగిలింపయిడునవి _ 

నులువుగా తివిచివె వరానివి, 

మణియు రాజ న్మిగహ పాత్రుని సంకెలలు నీవు ఊడ్చితివి, కావున నీవు 

రాజనిగవామునకు పాల్పడితివి _ ఈసంగతి రాజునవం చెలిసిన ఆతండు నీవు 

ఊడ్చిన వాని సంకెలలను సీకు తగిలించును. కాదా _ మనకు తేగిలించును, అది 

మె లేయుని యభిప్రాయము _ సాంప్రతం వయం (వజిష్యానుః = ఇప్పటికి మనము 

పోవుదము _ ఆని మె లేయుని భావము, 

“వజ” ధాతువు సక అగత్యథ౯-ములుగ లది, అది చారుద త్తునికి “ఇప్పుడు 

మనము పొందుదుము? _ సంకెళ్ళను _ అని శేవముగా _ అథజముకాంగా _ అది 

ఆల్లీ అమని _ధిక్ _ వీ. ఇసీ ఏమి మాట ఆది ఆనుట, శొ నమ్ _ అడంగును గాక 
టి 

ఆయక్లీ అమ్మ అని యనుచున్నాండు, అవాం అపి = నేనును _ చేను అన్ననో, (ప్రణా 

యేన = నమ్మకముచేత _ విస్రంభముచేత _ ఇంటైన మన కంతగా అపాయమా 
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చారు__అలంకృతో 2_స్ఫీ న్యయంగాహానణయేన భవత. 

అర్య___అభ్యనుజ్ఞాత భవతా గన్ను మిచ్చామి, 

చారు...” మ్య తామ్, 

ఆర్య___భవతు, అవత రామి. 

చారు__న ఖే, నావతరితవ్యమ్, ప్రత్య గ్రావనీతేసంయమునన్య 

భవతో =లఘునంచారా గతిః, సులభ పురువషనంచారే దన్ని 

న్న) దేశే [వవహణం నిశ్వ్యానముత్పాదయతి, త త్చ్రవహాణే నైన 

గమ్య తామ్, 

అర్యల_య భాహా భవాః్, 

వారు 

న్లో, నే మేణ (వజ బాన్ధవాక , 

ఆర్య నను మయా లబ్ద భవా న్నాన్దనః 
——— pm ఆ ఆనాంా 

ఉండదని _ తత్ త స్తవ్యం = “అది మన్ని ంపవలనినది _ “కావుని మన్నింపవలసి 

నది, స్వయం (-గావా (పణయేన = నీవె కొన్న యానమ్మకము చేత్ ను స్నేవాము చేతను, 

అలంకృత; అన్నీ = అలంకరింపంబడితిని _ నీక కలిగిన యెడరున, నీవు నావా. 

డవు, నేను నీవాండను _ ఆని నీవు తోంపంజేయుట చేత _ అభ్య నుజ్ఞాతః జానీ చే 

సెలవుగొన్న వాండ నె, పొలో రెదను, (పత్యగ అపనీఠత సంయమనస్య = క్రొ త్రగా_ 

ఇప్పుడే _ తొలంగింపంుడిన కోట్లు _ సంకెలలు _ గల నీవ, అలఘుసఇఖ్బ్బూరా = 

వడిగా, సులువుగా నడవలేని _ అడుగులు పెట్టంజాలని _ నడక యగును, “సంవారాి 

అని పా, ఎంతయు అడ్డము కలిగినట్లు తడబాటు కలిగిన దగును. సులభ పురుష 

సభా శే అన్మీక- (పదేశే = సులవుగా _ ధారాళముగా జనుల సంచారము గల 

ఈచోట _ జనులు లేని చోట పోవుబండి నందేవాము కలిగించును, అట్లు గాక య 

బండి మంచి నమ్మక మునకు కారణ మగును _ ఎవరికి తొంగి చూచుట సోదాచూచుట 

మొద -లెనవి చేయవలయునని తోంపదు, శావున బండిమి(దశే పోవుదువుగాక, 

యథా౭_వా భచాకా = నీవు చెప్పినది సరిగానే ఉన్నది, ఆక్సీ చేనెదను. 

శో, ౭. మేమేణ = శేమముతో _ నిరపాయముగా _ చాన్ధవాకా వజ = 

నీబంధువులం ( _ తో జేరుము, వానేల? భవాకా ? నీవు, బాంధీవః = బాంధ 

వుండవు, మయా లబ్ధః నను _ నాచేత పొందంబడితివి గదా, భవతా = నీచేత, 
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మారు 

సర్శవ్యో ౭న కథా*న్నరేషు భవతా, 

ఆర్ష. సాం తాపీ విన్సర్యతే? 
కల ఏ త “2 

త్వాం రతున్తు వధి [పయాన్త్న మమరాః, 
ఆర్య... సనరశీతో =_పహాం తయా, 

వూరు 

ఎైర్భారై కః వరిరఖతీతో ఒసి, 
అర్య. నను హే త (తాపి కతు ర్భృ హాక్, ౭ 

చారు__య దుద్యతే పాలకే మహతీ రకా న వర్తతే, త 
చ్బీఘ్ర మవ కామతు భవా౯ా, 

కథా న్హరేషు = (ఆయా) (పసావములయందు, స్మృతే ౯వ్యః అన్నీ = స్టురింప (దగిన 

వాడను అగుచున్నాను _ అందందు అప్పుడ పుడు నన్ను స్మరింతువు గాక , ఆది నావ 

చెప్పవలయునా? స్వాత్మా అవీ విస్మర్య లే _ నాళరీరయు సయికేము _ నేనే సయి 
లేము _ మజవంబడున్సా మణవయుడుదునా * పథి (పయా నం = దారిం బోవుచున్న, 

త్వాం = నిన్ను, ఆమరాః = దేవతలు, రమ ను = శాపాడుదురుగాక, దేవత లేమికి 
నిజము చెప్పుచున్నాను _ అవాం = చేను త్వయా = సీవేత్య సంరక్షీతః = 

చక్కాలూా శాపాడండితిని _ కాకున్న ఎప్పుడో పట్టువడి (పాణము కోలుపోయి 

యుందు నే, నేను కాదు నిన్ను శాపాడినది, "నీను ఏమి చేనితిని నిన్నుం గావకి 
సీ ఫెగ్యముల చే అదృష్టములచే ల దె వములచే _ నీవు శాపాడలయుడిలివి _ మతి 

పురుషుని చేత కాదు, ఆది నిజమే అనుకొనుము _ అయినను _ అందును _ చె వము 

కావించిన రతేణమందును, సీజీ హేతువవు _ సీయింట దూజితిని, నీబండియొక్కి 

తిని నీచందనకు చేత పడితిని, సీవసంత సేనె తిని నిన్నుంగంటిని _ సవకామును 

అట్లు ధైవచేస్ట కే ఐనను ఆందు (ప్రశాశించినది, శార్యకర-మెనది _నీవే _ నీచేశే, 
ఉద్య తే పాలకే=పాలవండు వూనుకొనిన, మహతీ రశకా=మిక్కు_ టనుయిన 

కాపు _ పోనీని ఖైదు, యత్ సవత౯ాఠే = చేన కలుగవండుసో _ తేత్ _ దాన 

శీఘ్రం అప్థ్రామతుభవాకా = నీవు త్వరణా తప్పించుకొ(ని నీచోటును నీవారిని 
చేరగృందువో, నీకె పాలవండు మరల పూనుకొనులోపల తప్పించుకొని నీవారిం 
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న్ క తి నిపా నః, ఆర్య... ఏవం పున ర్షర్శనాయ, (ఇతి నిష్కా్లిన్న 

నారు... 

న్లో, క లే సవం మనుజవ తే ర్భహా ద్వ కం 

స్థాతుం హి తణ మపి న (వశ స్మ మన్నిక 
థ్ 

మై|కేయ, శ్రీవ నిగడం పురాణకూ పే 

వ శ్యేయుః థీతివతయో హి చారదృష్ట్యా. ౮ 

(వామాతీ స్పననం సూచయిత్యా) సే మ్మైలేయ వనన్నసేనా 

దర్శనోత్సుకో 2యం జనః, పశ్య, 

జేరుము, ఏవం = ఆలాగే, పునదకాశక౯ా నాయ _ మరల ఆగపడుటక _ “పెద్దవారి 

వలన సెలవుగొనుకమము ఇది _ “నీను పోయెదను అనక, పోయివ చ్చెదను అను 

టయు, వచ్చెదను అని మాత్ర మే ఇెప్పటయు _ “సెలవుగొంచున అనుటయు _ 

మర్యాద తోడి అమం తే ణము పలు తెటింగులు, 

శో రా వీవం = ఇటు, మనుజప లేః = రాజునకు, మవాశ్ వ్యళీకం = 

గొప్పయ।[పియమును _ చేని అన్మీకా = ఈయొడ _ పుప్పకరండకమున, కణం 

అపి సాతుం = నిమస మెనను ఉండుటకు న (పళ స్తం హీ = శ్లాఘ్యము కాని 
థి డా అంటి య 

కాదు, మె లేయు6డా _ నిగడం _ సంశెలను, ఫురాణకూపపే = పాత _ పొడు _ 

చావిలోో శ్నీప = పడజేయుము, హీ = ఏలన, వీతిపతయః = రాజులు, చార 

దృష్ట్యా = వేగుచూపున, పశ్యేయుః = చూతురు, కని పట్టుదురు, వామౌా క్షీ స్పన్ల 

నం = ఎడమకన్ను అదరుటను, ఆయం జనః = ఈజనము _ చేను అనుట +... 

దశ౯ానడత్సుకః = చూడను యవ్విళులూలు చు న్నాండు _ ఉన్నాను, 

ఇట్లు రాజునకు ఇంతే అ పీయము చేని ఇంకను ఇట ఉండందగదు _ పోవు 

దము పద, ఇంటికి, ఆసం శల ఎక్కడను అగపడంగూడదు, రాజులవ వేయు 

చూపులు _ దానిని ఆపాత బావిలో _ సాధారణముగా ఎవరును కనిపట నేరని చోట. 

పాజు వేయు ము, 
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శ్లో, అవశ్యతో ౭_ద్భ తాం కాన్తాం 

వామం స్ఫురళి లోచనమ్, 

అకారణవరి[త స్తం 

హృదయం వ్యథ తే మమ, 

త "దేసీ, గచ్చావః (వర్మిక్రమ్య ) కథ మభిముఖ మనాభ్యుదయిక ౦ 

(శమణక దర్శనమ్, (విచార్య ) (వవిశ తయ మనేన వథా, వయ 

మ్ వ్య నే నేవ వథా గ చ్భామెః, 

(ఇతి నిహా? నః) 

ఇ త్యార్యకాపహరణం౦ నామ 

సపష్యమో ౬ జి 

ద ఆాంాయునాానంంానా 

షై 

ఫో ౯. తాం కానాం = ఆరమణిని, ఆపశ్యతే ః = దూడనినాప, ఆద్య 
రిం లి 

జ 

ఇప్పుడు చామం లోచనం స్ఫురతి = ఎడమకన్ను ఆదరుచున్న ది. మమ వృాదయం 

"దె 
నాడెందమును, అకారణపర్శిత సం = నిహ్మా_రణముగా భయము ౬గొస్న దః 

వ్యథ తే = చాధపడుచున్నది, 

నిప్మా_రణ _ ఆశాండ _ వాతా సవ్య థ కలుగుచున్నది, ఎడమ Anas 

ఆదరుచున్నది _ రెండును గొప్ప ఆవశకునములు _ ఆమెకెన చూడం గోరిక 

ఈ రెండు ఆవళకనములును _ మిళిత మెనవే _ తల్ ఏహి = మటి రమ్ము - పోవుదము _ 

ఆందులకై _ పరిక్రమ్య = రెండు. అడుగులు నడచి _ ఇంతలో _ కథం - ఎట్లు ! 

అభిముఖం [క్రమణకదళకానమ్ = ఎట్టయెదుట (ఈ) శ్రమణవండు. ఆగ పడుట 

అదియు ఆవశకున మే _ అనాభ్యుదయిక ౦ = అభ్యుదయము౦ గాపళానిది _ మిక్కి. 

కీడుంగగూచుకానది _ అనుట, రవంత తడసి _ విచార్య = ఆలోచించుకొని  (పవిశతు 

అయం .., = (పవేశంచిపోనీ వాడు ఈదారినే _ ఇంక _ గచ్భామః = పోవుదము, 

పాపము, చారుతునికి ఇన్ని ఆవశకునములు ! ఏమగునో ? 
ne 

ఈ యంకమున చారుదతూ (డు వసంత సేనతో డీ వి సంభవిహారములకు ఆనపడి, 

పతీవీ.0చుచుండీ, 
మి|తు మె! తేయుంగూడి జీర పు కరండకోద్యానమునకుం బోయి ప థ్రీ 
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అబన 

తన యేర్పాటు మేరకు ఆమెను ఎక్కించుకొన్న తన బండి ఇంకను ఏలరాలేదో 
అని యనుకొను చున్నాడు, ఇంతలో వరమానకండు బండితోలుకొని తోంటకు 

వచ్చి చేరినాడు, ఆంత వసంతే సేనను దించుకొన బండి తలుపు తీయగా, ఆచోట 

తానెన్నండు చూడని [కొత్త పురుషుడు మహాపురువలకుణ లక్నీతుడు అగపడి, 
తాను గోపాలదారక(డను, అల్లయాయార్యప(డ నని శరణుబొ చ్చి నాయడు, చి త్రము 

అళ్చర్య సంతోష ములతో నిండి పోయినది, తాను [పాణములనె న విడుతును ఆతని 
రక్షించుటకు అని నిశ్చయించుకొని, ఆతనిశాల మిగిలియున్న సంకెలను ఊడ్చి 
తోంట (పాశ బావిలోపార వేయించి తన బండిలో పోవుటయ్ సులువు, మేము 

కరము ఆని ఆతనిని అందే స్వజనముం జేరంబం పెను, 

ఆళనితోం గాని మతెవరితో. గాని ఒక్క మొాటయీని మాటాడ తోంప 
లేదు, ఆది యింతంతయన రాని రాజాపథ్యము, ఏఎేంగు చూచునో యన్న శంక. 

ఇక అక్కడ నిముసమేని యుండరాదు _ అని ఇంటికి తర లెను, 

మననున వసంత సేవనం జూడ నత్యంతోత్క_05. క న్నదరినది [శమణకుం 
'డెదు రైనాండుు మనసు ఏదో చెప్పరాని వెత వడుచుచున్నది, అవళవనములు ! 
విసవిస ఇంటికి పోవుచున్నా (డు, 

తి సప 
ఇ స_ప్టమాజ్మ్బ_ః 

ఆర్యకుని అవహరణమ అను 

ఏడవ య౦కము 

ముషినీనది 



షమో౬ఒజ్కా! 

(తతః వవిశ త్యార్ష్రచీవరహాస్తో భికుః ) 

భియముః.__అజ్ఞాః కురుత ధర్శనం చయమ్, ( అజ్ఞా? కలేధ 

ధమ్మశం చఅమ్ ]. 

a 
న యల. అబాతాాజతొనాంాలాడాాలలా 

ఆ(దకా చీవర వా స = తేడి సన్నానీగుడ్డను, శావిని, చేతగలవాండై 

భితంకః _ కాకర్ణసన్నా సినీ _ ప వేశించును, _ వీడు వూవాకాంకాంతమున చారు 

దత్తునికి అగపడినవా6 జే, వా౭డెనను ఎవడు _ * ఆర్యచారుడ త్ఫుని కడ 'సంవావా 

క(డుగా నుండి, తరువాత ఆశయహీను డె, జూదరియె, అందులో ఓడి దెబ్బలు 

తిని కడపట వసంత సేనచే సఖివనికి 'వానిబాకీ కటి ఏిడిపింపయబడి, తరువాతే 

(బదుకు షె రోత గలిగి (శమణక (డెనవాండు. చారుదళ్తుండు వానిని ఏలొకో గురు 

పట్టలేదు _ వేసము మాటీనందునను, తనవద్ద మానుకొని పోయి చాల శాల-మెనందు 

నను, ఇపుడును దూరాన (శ్రోమణక+డు అని కాపాయాదిక జేషముచే దూరాన 

నుండి చూచి ఫలానా ఆని యొబుంగనక్క_ఆ లేనందునను ఇాలినంతే దగ్గ అకు 

రానందునను _ ఆనవాలుపట్టక విడువయిడిన వాండు, 

మజీయు ళకాగుండు సంస్థానకుండును కు సువుకరండక జీణోకాద్యానమున కే 

పోయియున్నాండు, అక్క. డికి తేన చేటుని స్థావరకుని తన బండి కటుకొని రమ్ము 

న్నాడు _ తోను మరల ఇంటికి మరలుటవీ చారుదత్తుండును ఆయుదయము నా 

-వేంగుజామున నే కాంబోలు, తనయింట పడుకలో పరుండి ని దించుచున్న వసంతే సే 

నను విడిచి, తానును పుప్పకరండక జీణో౯ ద్యానమున శే పోయి, వభజామానకుని 

తెల్ల వాజంగా నే వసంతే సేనను తన బండిలో ఎక్కి 6చుకొని పుప్పుకరండక జీణో౯ 

ద్యానమునశే తన కడకు తీనికొనిరమ్మని ఏర్పాటుచేసి పోయినాండు, కావున 

ఆఫుష్పక రండక జీణో౯ ద్యానము చాల పెద్దదై _ ఒకవంక చారుదత్తునికి విహార 

మునక వాడుక పడినదయ్యు, ఒకవంక రాష్ట్రియసం స్థానకునకు కొంత సొంత మను 



అష్ట మో 2౬ జ్క-ః 4117 

న్లో, సంయచ్చత నిజోదరం 

నిత్యం జాగ్భత ధ్యానవట హేన 

విషమా 9ఇన్లి/'యచెారౌ 

హారస్తి చిరనంచిత ౧ ధర్మమ్, ౧ 

[ శంజమ్ముధ ణిఅపోటం 

ణీ చ్చం జ్లోధ క్ఞాణవడ హేణ 

విశమా ఇన్టిఅచోలా 

హాల స్కి చిలశంచిదం ధమ్మామ్ కే 
న 

కొనునంత వాడుకపడియు, ఉన్నది కాబోలు, అట్లు రాష్ట్ర్రియునికి కలదని 

భికుకని మౌటలవలన తెలియును, ఊరి గొప్పవారు విహారమునకు వచ్చునది 

శా(బోలు _ అది, 

“గ్భహీత క షాయోదకం ఏత చ్చీవరకమ్,. యావ డేతత్ రాష్టిం యశ్యాలక స్య 

ఉద్యా నే (పవిళ్య పుహ్కు_రిక్యాం (పతుల్య లఘు లఘు అప కమిస్యామి _’ 

అని, VII. 8. 

(శోమణకులు తమలో ఆము బౌద్ధమకనూ కులు పఠించు చుందురు _ నిను 

(శోతృ జనమునకు ధమజాబోధయు ఆగుచుండు నని, 

అజాః = ఓయెటుక లేని వారలారా, ధమలా మెటుంగని వారలారా; 

కురుత ధమనుల సషాయమ్ = ధమజకాముంగూచుకాట _ కూడ ౧ బెట్టుట చేయు (డు, 

శో ౧. నివోదరం = మోకడుపును, నిత్యం = ఎల్లప్పుడును, సంయచ్చతే = 

నిిగహీంపు(డు, లిండిమి(ద ఆసకలచారుగా కు దరికలుగా ఉఆఅండకుండు. 

నిత్యం = ఎల్లప్పుడును. ధ్యానపట హేన = ధ్యానము నెడు తప్పటతో - అవిద్య 

యను నిదను పోంగొట్టుదానితో, జాగృత = జ్యూగ లే త కలవారుగా ఉండుడు 

విషమౌాః = భయంకరులె న, ఇన్టిియ చెరాః=ఇం|దియములను దొంగలు, చిర సఖి 

ఠం థమజాం = -చిరశాలము కూడంబెట్రంబడీన _ నిధివోలె నున్న, ధమ౯మును, 

హరి = దొంగిలింతురు. 

శేవలము కు దరికులుగా నుండక కడుపును _ ఆహారమును అనుట, ని్మగహీం 

పుండు, జిహ్మాలౌల్యము మౌాను(డు, ధ్యానమును నిత్యమును అభ్యసిం పుడు జు 

MR— 53 
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3 = అపి చ, అనిత్యతయా (చేత్య శీవలం తావ ద్ధర్మాణాం శరణ 

మన్ని, [ అవి అ, అణిచ్చడావఏ పేన్టీ అ ఆవలం చావ ధమ్మాణం 

కలణ మి |. 
ర్ 

నో, వజ్ష్చాజనా యేన మారి తా 
cn? 

అవిద్యాం మారయి తా [గా మోరవీతః 

అబలః క్వ చణ్ణాలో మారితో 

2_వశ్యమ వీ ననరః స్వర్గం గాహా తే, 3 

దానితో త ప్పెటతోనుం బో లె నిదం బోని అవిద్యను తోలుండు. ఇం| దియములు 

భయంకరులగు దొంగలు_(మారు) కాడ బెట్టుకొన్న ధమజాము నెల్ల దొంగిలించుకొని 

పోవుదురు, 

అనిత్యత యా (పేత్యు = ఏదియు (లోశళాన నశ్వరమని నిశ్చృయిం చుక్ "ని, 

((పేక్యు _ తెలివిపొంది), "కేవలం ధమాల౯ాణాం = ధర్మములకు మాత మే, శరణం = 

ఇల్లు, అన్ని = ఐతిని, ధమోజపబేశము విరోధాభాసాలంకార మౌగక౯ామునం 

జేసిన చకంగా మనసున కెన్కు_ను, అనుష్టానమునక పురికొల్చును అని (పాయిక 

ముగా అట్లు చేయుట కలదు, అయే యిందు, 

వో, ౨ యేన = ఎవనినేత, పంచజనాః = ఐదుగురు మౌనునులు, 

మారిశాః = చపయబడిరో, అక, సమయం = శ్రీని _ ఒక అఆండుదానిని, మార 

యిత్వా = చంపి, మః = ఊరు, ర&ీతః = కాపాడంబడినదో, క్వ = ఎక్కడ, 

అబల6 = బలహీను౬డెన, చణాలః = మౌొదిగవాండు, మారితః = చంపంబడి 

నాడో, సనరః = ఆజను(డు, అవళ్యం అపి = తప్పపండ, స్వగ ౯౦ = (సుఖముల 

స్థానమైన) స్వగజ మును, -గాహా లే = పొందును, 

అయిదుగురు మానుసులను చంపి, ఒక శ్రీని చంపి, (గామమును కాపాడి; 

బనహీను (డగు ఒక మౌొదిగవానిం జంపీ తప్పక స్వగ౯మున (శ్ర వేశించును, ఏమిటి 

యీ యుపన్యాసము ! అందతినిచంపి, ఒక స్రీనిం గూడ జంపినచానికీ 

స్వగఇకము దోరకనట ! ఎంతయు విరుద్ధముగా తోంచుచుండలేదా, మణి పరి 

హారము ఎట్లనగా = పంచజనులు అయిదు ఇం|దియములు జయింపయిడీనవ్వి తవు 
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[ వచ్చజ్జణ 'జేణ వూలిదా 

ఇష్టిల మూలిఅ గామలక్ట్టి చే 

అబల క చణ్జాల మాలి ే 

అవనం వి శే ఇల శగ్గ గాహది ]], 

క్ష. శిరో ముణ్ణితం తుణ్ణం ముణ్ణితం 
చితం న ముణితం కిమురం ముణితమ్ 

అలి Go (యి Ce 

యస్య పునశ్చ చిత్తం ముణ్లీతం 

సాధు సుష్టు శిర న్నన మ. ణ్రితమ్, 3 

[ శల ముణిద తుణ ముణిచే 
రు Co GD 

చిత్త ణ ముణ్లిద కీశ ముణ్లేదే 

జాహ ఉణ అ చిత్త ముణ్ణిద 

సళ్ళూ శుట్టు నిల తాహా ముణ్లిబే ]. 

రా... దా తా య ఆ అ వానా లా రాం ఇ లా క 

పనులనుండి మొన్నంబడినవి _ న్నిగహీంచి. జయింపంబడినవి అనుట, స్త్రీని _ 

అవిద్య యనుదానిని, విద్య చే నాశనము చేసీ), ((గామః =) డేవాము కాపాడ 

బడినది ఆధవమవుళాములం బొరనీక భమజ౭ామునం (బతిప్తింప (బడినది, చ ణాలః 

మౌదిగ వాడు అనయా అవాంకారము, అవిద్యయు, దాని కార్యమును ఆను దాని 

(= అవాంశారసప్రు సవోయులులేక తొలంగిపోవుటం జేనీ, తుట్టమర ఆడంప 

బడినది, ఇ(కను అట్టివాడు స్వగళామున _ నిత్యనుఖమున _ కీఅలలాడును, సవ౯ా 

సంతాపము నివలీ౯ాల్ల (గా, పరనివాకాణమును పడయును, 

వో, 3, శిరః = తల, ముణైతే ౦ = నున్న -గా గొటుగ బడినది; తుణ్జం = 

మొగము(న్ఫు, ముల్లోతేం = నున్నగా నొజుంగ (బడినది, చి త్రేం = మనసు, న 

ముల్లీతం = గొటుగణుడ లేదు, (ఇంకను) వతిః ముణ్లితం = ఎందులకు ఈగాొటణిగిం 

పులు* నిజముగా ఏమి గోలుగుకొనినట్లు * పునః = మటి, యస్య = ఎవనికి, 

చిత్తం = మనసు, మణ్లితం = గెటుగుకొన(బడినదో, తస్య = వానికి శిరః = తల, 

సాధు నుష్టు ముణ్రిత మ్ = చక్క_6గా నున్న గా గొలుగయబడినదగును, 

మనస్సును సంస్క_రించుకొననివానికి ఈబయటి సంస్కారములు ఎందుల 

కును కొఆ గావు, 
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గృహీతక పూ యోదక మేత చ్చీవరమ్, యావ చేత (దాష్ట్రి)య 

శ్యాలశే స్యోద్యానే (వవిశ్య పుహ్క-రిణ్యాం (వవాల్య లఘు ల 

ఘ్యవ క్ర మిష్యూమి, ( గిహీద కసాటదవ ఏకే చీవతే, జావ ఏవం 

లట్టిఅశాలకాహశేలేశే ఉజ్జాణే వవినిఅ పోకవిణఏవ వక్షాలిల లభం 

లహుం అవక _మిశ్న్ళమ్ ] (వర్మిక్రమ్య తథా కరోతి, 

( నేవ ఖ్య) 

శకారః__తివ్ట రే దుష్ట శమణక, తిష్ట, [చిట రే దుట్ట 

శమణకా, చిట శ్చ] 

భితుః:_( దృష్ట్వా సభయమ్ ) ఆశ్చర్యమ్, వష న శాజ 

శ్యాలసంస్థానక ఆగతః, వశేన ఛభికు ణావరాధే కృతే ఒన్య మపి 

య్మతే యత్ర భిక్షుం పశ్యతి, తత తత గా మివ నాసికాం ప 

ద్ధ్యావవాహయతి, త తు. (తాశరణః శరణం గమిప్యామి ' 

అధవా భట్టారక ఏవ బుద్ధా మే శరణమ్. [హీ అవిదమాణ హా 

వశే శే లాఅశాలశం శాజే ఆఅడే, న కన భిక్కు. శా అవలాహేె 

ఏతత్ చీవరం= ఈ నాగుడ్డ శావిరంగుసిరు పట్రింపంబడినది. పీత్రత్ర్ యావత్ = 

మతిదీనిని, రాస్ట్ర్రియశ్యాలక స స్య = రాష్టిగియు (దైన శశారసంస్టానకుని తోంటలో 

(ప వేశించి, తామరఅకో చేట, (పతయల్య = ఉదికి గుంజి, అఘు లఘు అపక మామి = = 

వడివడిగా తొల61 పోయుదను, 

పీ+ అవిదమాణెహీ = అయ్యా, ఎట్టు! వీపః = వీండుగో, స రాజశ్యాలః 

సంస్థానకః _ ఆ రాజుమజు6ది సంజ్ఞానకుండు "వచ్చినాండు. ఏకేన భికుకా ఎవని 

చేతనో ఒక సన్నా్యాసీచేత, ఆపరాే కృతే = తప్పు చేయంబడ గా, , = ఇతేరుని 

సయితము ఎక్క_ డెక్కు_డ, సన్నా సినీం గనునో, అందండు వాని చెల్ల ఎర్జునుం 

బోలె ముక్కు... కుట్రి - పొడిచి _ ఆవతేలికి తేటుముచున్నాండు, మతి అకరణు(6ండను, 

ఎవని శరణు జొత్తును * ఆథవా _ అట్లు అనుకొన నేల? భట్టారక ఏవ బుద్ధకి ... = 

స్వామి బుద్ధ దేవుం డే నావ రతేకండు, 
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కిదే అల్లం పి జపాం జహీొం భిక్టుం చేకది తహిం తహిం గోణం విఅ 

తానం విస్థిఅ ఓవాహేదిి తా కహిం అశలకే శలణం గమిశ్శమ్. 

అధవా భట్టాలశే చేవ బుద్దే మే శలణే 7, 

((వవిశ్య నఖడ్డన వికేన నహ 

శ -కా_తిష్ట రే దుష్ట శమణక, తి, అపానక మధ్య వవిష్ట 

స్యేవ రక్తమూలకన్న శీరం తే భజ్ఞ్యామి, | చిట్ట లే దుట్టళమణకా, 
ఫ్రీ — వీ య ర్న ౬ లు 

చిట, అవాణఅమ్ఞ వవిట్టశ్ళ విల లత్తమూలఅళ్ళ నీదం చే మోడ 

ృశ్శమ్ | (ఇతి తాడయలి;। 

విట*___కాజేలీమాత?, న యుక్తం నిర్వదధృతక పాయం 

భికుం తాడయితుమ్. త త్కి మచేన. ఇదం తావ త్పుఖోపగ మ్య 

ముద్య్యానం వశ్యతు భవాన్ , 

శ, అశరణశరణ వ మోదభూ తై 
ర్భనతరుభిః కీయమాణణారుక రృ 

కళశారుండు (ప్రవేశించును, వానితో వానికి సదాసనహాయు(డు విటు(డును, 

చేత కృతి గొన్న వాడు (ప్రవేశించును. 
అ.) 

ఆలస జె 5 ఆపానక మధ్య (పవిష్టస్య _ _తాంగుబోతుల గోష్టి నడుమ వొచ్చిన, రక్త 

మూఅకస్య ఇవ = ఎఅ ముల౦ంగియొక్క_౦ బోలె, తల పగుల గొకుదను, ములంగికి 
ఏ! య ఠం య 

ఆవలుగల సపెభాగముం గోసి వేని, (తాంగుడులో ఊరుంగాయలాగు కొటుక 

కొందురు, కావున వానికి ఈ కావిగుడ ల వారిని గవార్చి అయుపమౌనము తోచినది. 
GE 

కాజేలీమాతః _ శకారసంభోధన _ వటుని శే ముద్దుగా గారవము గా వేయ! 

బడునది, న యు క్షం = తగదయ్యా, నివేద ధృతశాసాయం = అన్నింటి మాంద 

(నివేకాదము విసుకు గొని సన్నాసియైనవానిని కొట్టుట, తత్ ... = శావున 

వానితో -సేవి?* వదలిపెటు _ వానిని పోనీ, ఇదం ... = భవాకొ = దీనిని, 

హాయి కై నులువు గా చేర (దగిన తోంటను చూడ వయ్యా, నీవు, 

న్లో, ౮. ఆశరణ శరణ (ప్రమోద ఛభూ'తె। = ఇల్లు లేనివారికి ఆశ్రయ 

సంతోషము అయినవి కలిగించునని _ అనుట, ఐన వనతరుఖిః = తోంట ఇట్ల 
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హృదయ మివ దురాత్మనా మగు వృం 

నవ మివ రాజ్య మనిర్దితోవభేగ్యమ్. ర 

భీయుః._ స్వాగతమ్, (పసీద తూపానక 8, [ శాఅదడమ్, వశీ 

దదు ఉవాశ కే ! 

ఫ -కా___ఛావ, పశ్య పశ్య, ఆ కోశతి మామ్, [భావే 

వ్య పెస్ట్, అకోో_శది మమ్ ] 

చేత, (కియమౌణ చారుక మళా = కావింప(బడు చున్న మంచి పని గలది, పరోపకారి, 

(పళ్యతు _ అని శేషము _ చూతువుగాక,) సన్నానీని కొటంబూనెదవు నీవు; 

వానికి ఈశెట్లు నిలువ నీడ నొసంగి కాపాడును, తోంట అందము అనునది వీనిం 

బట్టినది కదా, దురాత్ననాం = దుషస్వఫావము గలఅవారియొక్క్ల; వృాదయం 

ఇవ = మనసువలి, ఆగు ఫ్రం = దాంపయుడనిది, వారిహవృాదయపు సెబ్బర దాగదు, 

వెలికి (పకటమగుచునే ఉండును, ఆందు ఏదియు చొచ్చుచుండును, (అణు _పం 

కావలి కాంపు లేనిది, అందటికి ఉమ్మడియైనది గదటయ్యా యీతో(ట అన్నట్లు, 

అనిజికాత ఉఆపభోగ్యం = చకుగా వళశీకరింపంుడని సుఖానుభవములుగల 

నవంరాజ్యం ఇవ _ [క _ర్మే రౌజ్యమువ లె, అట టున్న ఈతొ (టను _ అన్నియు 
0౧౧ ౦4 

తోటక విశేపణములు, 

ఈతోంట అందతిీకి ఉమ్మడి, అందును ఇట్టి దిక్కు లేని సన్నా్యాసులవ 
లు 

ఆ(శ్రయమెనది, దీనిని చూడవయ్యా _ నీక వాని జోలి యెందులకు* ఆళరణు 
లక శరణ ప మోదము కలిగించు ఎెట్ల చే, చేయబడు (పరోపశారమను అంద మెన 

పనిగలది, దీనికి శాంఫపు ఉన్నదా? అందటు (పవేశింప(దగినది, (శావున 

ఈసన్నానీ వచ్చినాడు దురాత్ములహృాదయములో అడ్డములేక ఏబేది చొరదు* 

(కావున సన్నాసి చొచ్చినాఃడుు, కొత్తగా చేతికి వచ్చిన రాజ్యము వంటిది. 

ఇంకను అందలి ఉపభోగ్యము "లెల్ల ఆకా ల్తే వానికి వళము కాలేదు, ఆవి అందజిేకి 

ఉపభోగ్యములే _ (శావున ఈసన్నాని చొచ్చిశాండు, ఆట్లు ఉద్యానముం 
గూచి౯న మాటలచేత నే వానిని సన్నానీ జోలికి పోనీవండుటవ (ప్రయత్నించు 
చున్నాండు, 
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విటః_-కిం (బప్తి, 

శన కా__ఉపానక ఇతి మాం భణతి కి మహం నావపితః, 

[ఉవాశశే తి మం భణాది. కిం హూగ్లే ణావిచే ] 

విటః_బుద్ధో పాసక ఇతి భవ న్నం సాతి. 

శ కా స్తును [శమణక, స్తును | ధుణు శమణకా థుణు 1 

ఛిముః__త్వం ధన్యః, త్యం పుణ్య! [తుమం ధే, తుమం 

క్లే) 
ఫ కా___భావ, ధన్యః పుణ్య ఇతీ మాం భణతి కి మహం 

చార్యాకః కోష్ట కః రుమ్భు కారో వా, [ భావే, ధళ్లే పుతై తి మ 

భణాది, కిం హో నలావ కే, కోన శే, కోమ్మక లే వా], 

0 

విటః__కా జేలీమూత :, నను 'ధన్య నమ్, పుణ్య 

సము? ఇతి భవన్తం సాతి, 

ద వ కనాడాాాాా TT 

ఉపాసకః _ బౌదసన్నా సీనీ అందటణిని బుద్ద భ కులు గా ఉపాసకులు గా 

సంబోధించుచు నిదేజళించుచు ఉండును. అది ఊరక “అయ్యా? అన్న పాటి యే, 

(పసీదతు, _ కోపపడవము _ మన్నింపు _ ఈమాటలప అథజకాము తెలియక _ 
“అక్రోళతి _ తిట్టుచున్నాండు నన్ను, అని విటునితో చెప్పుచున్నాండు, “ఉపా 

సక _ అనుచున్నాండు _ చీసేమి *“నాపితఃణి _ మంగలినా* ఊపాసక _ ఉప + 

ఆసక _ దగ్గజ కూ చుకాండువా(డు _ గొబుగునపుడు చాల దగ్గ గా కూ చుజాం 

డునుగచా మంగలి, 

కాదయ్యా _ నిన్ను స్తోతము చేయుచున్నాండు _ బుదోపాసక _ బుద్దుని 
త ధి 

ఉపాసీంచువాండా _ కొలుచువాండా _ అని, త్వం ధన్యః, పుణ్యః _ ఇవియు 

స్వతిశే - నీను థన్యుండవు, పుణ్యః _ ధార్మికండవు _ పుణ్య కార్యములు 

చేయువా6డవు అని, మటీ శశారుండు _ వానికి ఆపాథకాము చేసికొనును, 

నీ చేమి చార్వానండ నా, కోస్తకమనా, కుంభ కారు ౬డ నా _ ధన్యః _ లోశాన 

ధనమే (ప్రధానము _ దానికలిమియే _ సుఖభోగదము _ మోతుము _ అని నాస్టిక 
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శకా__భావ్క, త త్కి_మర్థ మేవ ఇ హోగతః? (భావే, తా 
కీశ్ఞే వశ ప్రధ ఆగచే | 

భిత్వుః___ఇదం చీవరం (వమతోలయితుమ్, [ఇదం చీవలం 

వక్షాలిదుమ్ 7, 
క్షి 

ఛే కా___అరే దుష్ట (శవణక, వత న్సమ ఛ గిస్వతినా నరో 
ద్యానానాం (వవరం పుష్పక రణ్ణో ద్యానం దత్, యత తావ 
చున కాః శ్ఫృ7గాలాః పానీయం విబస్తి, అహా మపి (పవర పురుఖే 

మనువ్యుకో న స్నామి, తత త్వం పుష్క-రిణ్యాం పురాణ కులికే 

యూవనవర్తా న్యు గగసీని చీవరాణి |వమెోలయసి, త తాం మేక ౯ వీ థి ( ప్ర 
[వహారికం కరోమి, 

[ అలే దుట్టళమణకా ఏశే మమ బహీణీవదిణా శువ్వుజ్ఞాణాణం 
వబ లే పుష్పక లణ్ఞుజ్ఞాణో దో, జపాం దావ శేణహాశా శిఆలా 

వాణిఅం వీఅ ని, హగ్గొ వి వబలపులిశే మణుశ్శ శే ణ మ్లైఆమి, 

తహిం తుమం పుక్టలిణేవ పులాణకులుత్ణ జూశ శ వ కాలం ఉళ్ళ్శగస్థిఆఇం 
చీవలాఖం వ్యా లేశి, తొ తుమం ఏక్క_వహాలిఅం క లేమి ). 

mm 

చార్వాక మతము, “ఆనిత్యాని శరీరాణి బుణం కృత్వా ఘృతం పిబ"_ ఈ 
'బేవాములు నశ్వరములు, ఉన్న రెండు దినాలు అనుభవిం పుండు _ ఆని చార్యాక 
మతము _ “ఆప్పు 'సప్పు చేసీ పప్పు థప్పళే మె కొ రాము రా!) _ అన్నట్లు. *ఫుణ్యి 
మనగా పశువుల నీటితొటి అని యొకయథక౯ము వాని సంపన్న మెనయింట ఆవి 

౬ యె 

డాన్నవి కాబోలు, తటాలున ఆయథజకాము తోంచినది, వానికి పసరాలక నీటీ 
తో "టిని వమ్మరివాండు చేయును గాన _ ఆయథజామును తో(చినది, య = ఎక్క_డ_ లు © 

అనగా _ ఇక్కడ _ కునకాః _ కుక్కలు, శ్చ-గాలాః = నక్కు_లం పానీయం 
పీబ ని = నీరు తావును, అహ౦ అవీ _ నేను సయితము, (పవర ఫుపః - పురుషు 
శేస్టుండను _ న స్నామి = స్నానమువేయను, పురాణ వళిత్త యూప. సవణాజాని_ 
పాతవి, ఉలవల కటు _ రంగువి _ ఉ(గగనీని = శారు _ శారఫు _ గాటువాసన 

౬ థు 
కొట్టునవి _ నీగుడ్డలు గుంజెదవా? తత్ = శావున _ ఏక(పవోరికం = జక్క బెబ్బ 
-గానిం జేసెదను _ జక్క పెటు"కే చచ్చినవానిం గా, ఉం టు 
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విట?__శా జేలీమాత ఓ తథా తర్క- యామి య థానే నాచిర 

(వ[వజి తేన భవితవ్యమ్, 

శ-కా__కథం భావో జానాతి? [కథం భా వే జూణాది 2] 

క చే . వళ విట క్రి మతే క్షియమ్ శ్వ 

3న అద్యా వ్యన్య త చైవ శేశవిరహో 

డ్లారీ లలాట చావిః, 

కాల స్వ్యాల్పతే యా చ చీవరకృతః 

స్క ద్లే న జాతః కీణః, 

నాభ్యస్తా చ క మాయన, న్మ్రర చనా 

దూరం నిగాథా నృరం, 

వస్తా) నం చ వటోచ్చ)యా త్స)శిధిలం 

స్క_ద్దే న సంతిష శే, ఫో 

తథా తకజాయామి = అట్లు ఊహింతును, ఎట్లనంగా _ ఆచిర్భపవజి లేన = 

(కొ రగా సన్నా నీ నీయెనవా(డు కానోపును _ భావ ఎట్టు ఎటుంగును * ఎట్టు అట్లని 

తలంచును * 

కిం అత్ర జ్లేయమ్ = ఇందు ఎటుంగవలనీన చేమున్నది * 

శ్లో ౫  ఆద్యాపి= ఇప్పటికిని కేళ విరవోత్ = వెండ్రుకలులేమి, మొల 
కె త్తమి వలన, అలాటచ్చవిః = నుదుటి రంగు, తథా ఏవ = ఆశే, గారీ = తెలదిగా, 

టీ య లగి 

(ఉన్నది) కాలస్య అల్బతయా = శాలము కొద్దియే యగుట వేత, సే = 
మూ౭పున, చీవరక్ళతః = (కాలి గుడ్డ చేక లిగినట్లిది, కీణః =శాయ న జాతః = 

కాయ (= కలుగ) లేదు, కిణః- గుర్తు అనుట మేలేమో, కాయ అనుటకన్నను, 

గుడ్డకు కాయ కాయదు _ వీడని వస్త, ధారణమున ఆచోట రవంత రంగు భేదము _ 

తెలుపు _ అగపడందగును _ కహాయవ_స్త్ర్యరచనా = శావిగుడ్డం జేయుట, గుడ్డను 

శావిలోతడుపుట, న అభ్యస్తా చ = ఇంక వాడుక పడలేదు _ పడియున్న గుడ్డను 
| 

అ ప్లెక్కు_వ గుంజవలనినట్లు కవురు ఉండదు _ “గృహీతకపాయోదకమ్” _ అని 

అన్నాడు _ కొ తగా తడుపంబడినది _ అన్నటు, చ _ మజియు, వస్తా నం = 
ది య బీ ఆవి 

MR — 54 
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థిషుః_ఉపానక, వవమ్. అచిర [వ వజి తో ఒజామ్, 

[ 6వాశ్ “కే ఏవమ్, అచిలవ్బవ్యజిచే హాగ్గె ] 

శ్ర-కా___తే ల్కె_ మర్గం త్యం జాతమాత ఏవ న (వ(వజితేః. 

[కా క్రీం తువుం జాతమీతక చేవ ణ వవ్వజిబె _. _ 
డే 

( ఇతి కాడయపలి, 

భిక్న్షుః _ నమో బుద్ధాయ, [మా బు ద్ధశ్శ ] 

విటః.కి మనేన తాడి తేన తవస్వినా, ముచ్య తామ్, 

గ చ్చతు. 

వ -కా__ అే, తిష్ట తావత్, యావ త్సం్యవధారయామి, 

( అలే, చిట దావ, జావ నశంపథా లేమి కీ. 

త్ర) అ న్తం =వలువకొస్య కొంగు పట ఉచ్చ్రయాత్ = దాని (= వలువ) 

పాడుగువలన మారం = మిక్కిలి నిగూథా నరం = చాంప(6బడిన _ వబుచ చేయ! 

బడిన _ నడిమిభౌగముగలదయి [ పశిథిలం = సళ్ళువాలినదై, జాజిపోవునటె 

స్కా = బుజాన న సంతివ్వలే ణు స్థిరముగా నిలుచుట లేదు. 

తేల తెలగానే ఉన్నది బుజానకాని కావిగుడ వీడక తాల్చిన గురు లేదు _ 
(ag) డె wer.) 

ఇావితడుపుకొన ేర్యలేదు, ఇంకను ఆశావిని ధరించు చేర్చుణాలకన్నది, ఇతనికి 

ఆది బుజాన జాూటీ జాతే పోవుచున్న ది, 

వండు సంవావాకు డైన, వీండు సన్న న్ట్న్ంచి వెన్నా శే ఇనది _ 2-6 అంకాల 

ఎంతయెడము* 11, చెత బ, స పమి ౦ పపీ_V111 చె శాఖ శు, ద్వాదశి_కావున 
చి... అయీ అ రె 

12 + 8 = 20 (1) దినాలు ఇందు వపన ఆశ్రమస్వీ కారములు ఎన్నండో* 

జాతమౌత ఏవ = ఫుట్రంగా నే +, = ఏల సన్నానీవి కాలేదు? మాటి 

మాటికి చీటికి మాటికి కొటుచునే ఉఊన్నాండు, పొగరుచేతను మూఖ౯ాత చేత ను, 

కిం ఆౌనేన తొడిలేన = వానిని ఎందుకు కొట్టుట * విడిచి పెట్టు _ పోవును _ షోని, 

ఆనే తివ్వ తావత్ = ఓరి ఉండరా అందాక _ యావత్ సం పఫధారయామి = నేను 
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ఉట: కేన సార్గము? 

శ కా__ఆత్మనో హృద యేన, [ అత్తణో పహాడక్కేణ 1] 

వీటః__హాన్న, న గతః, 

శకా__పు[తక హృదయ, భట్టారకపుతక, ఏవ (శ మణకో 
2_పీ నామ కింగచాతు, కిం తిష్టతు, ( న్వగతమ్ ) నావిగ చృతు, 
నావితిష్టతు. (1వకాశమ్ ) భావ, నం|వథారితేం మయా హృదయేన 

నహ, ఏత నమ హృదయం ఛణతి. (పుతృకా హడక్కా-, 

భశ్లశే ప పుత్త శే, వశే శమణెకీ అవి ణామ కిం గచ్చదు, కిం 

చిక్చదు. ణావి గచ్చాదు, ణావి చిశ్చదు, భావే శంవధాలిదం మవఏ 

హడశ్కేణ వపా వశే మహా హడే. భణాది] 

విటః._కిం (బవీతి 2 

శ -కా___మౌావీ గచ్చలు, మూవీ తిష్టతు, మూ ప్యు చృసితు, 

మాప్ నిశ్వసితు, ఇైావ ర్యుటితి వ త్ త్వా [మియ తామ్, [మా వి 

గచ్చదు, మావి చిక్సదు. మా ని ఉశృశదు,ు మా వి ణీశళదు 
ఇధ చేవ రతి వడిఅ  మలేదు ] 

భిక్సుః న మో బుద్ధాయ సరా గతో ౭_స్ఫీ, [ణమో 

బుద్ధశ్ళ, శలణాగద మ్ల] 

ద i లా పాలా 
డా లాలా వాక ఆ పాటా టా 

పర్యాలొచించువణక, కేన సాధకాష్ = . ఎవరితో ? _ నాతోడ నేకచా నిక ఆలో 
చన, నీచేమో చెప్పి వేనితిని కదా, వోనియవ య్యా అని. కాదు _ ఆక్కనః హృద 

యేన = నామనస్సుతోడ చే, వా నన గతః = అయో్యో, వీండు పోలేదు _ పోనియ్య 

నందున, ళకారుండు తన మనస్సు చే సంబోధించి ఆలోచించుచున్నాండు.., ప్యుతక 

వృాదయమౌ, సామి పుత్రక, ఈ కమణకండు పోవచ్చునా, ఉఊండవలయునా* న 
ఆపి గచ్చతు ఎ = పోంగూాడదు, ఉండను గూడదు, కిం (బవీతి = ఏమి చెప్పు 

చున్నది _ నీన్భాదయము 4 ౨న అపి ఉచ్చ నీతు, న అపి నిశ్వసితు _ ఊోపిరి 

లోనికి కొనంగూడదు, వెలికి పుచ్చగూడదు _ ఊపిరి యెటును ఆడింపక ఉండ 
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విటః___గ చృతు. 

శకా__నను నమయీన, [ఆం శమదఏా | 

విటః___కీదృశ ; సమయా, 

వ -కా___తథా కర్షమం (వపీ.వతు, యధా పానీయం వజెౌా 

విలం న భవతి, అథవా పానీయం పుజ్జకృత్య కర్లమే తయేవతు, 

(తధా కద్దమం "లదు, జధా పాణిఅం వజ్కాఇలం ఇ హోోది, 

ఆర్య ద అధవా పాణీఅం పుజ్ణోకదుఅ కద్ద మే ఖలదు ], 

వీటః.___అపోో మూర తా 

నో వివర్య నృమన శ్చె స్పై. శిలాశ క లవర్ష భిః 

మాంనవృృత్నై రియం మూర రారా కానా వసుంధ రా, జ 

వఆసినది, ఇవా వవ .., = ఇక్కడ నే చట్రన పడీ చచ్చునుగాక. నను సముయమీన = 

ఓయి పతిజ్ఞ తో - కీదృశః సమయః = ఎట్టిది, ఏమని (పతిజళి తథా కదజణా మం 
(పక్షీపతు *** = బురదను ఆట్లు తీసి పా వేయనీ, ఎటు చాన్ నీరు బురదతో మలి 

నము గాదో, అట్టుకా దేని, నీటిని ఆంత సమృద్గము చేని, బురదను పాలు వేయనీ _ 
కెలియవండునట్లు చేయనీ, అహో మూఖకా- లౌ ఎంత తెలినిమాలినతనము _ ! ఆళ్ళ 
ర్యెము! సీటిలో ఉన్నబురద నంతయు తీసిపాటజేయనీ _ లేకన్న నీటిని ఆంత 
ఎక్కు_వ వేయనీ, ఎట్లు అది _ బురదపోయినటు, తేటగానగునో _ నీటినుండి 
బురదను గాన్సీ బురదనుండి నీటిని గాని తీయతరమూ ! ఏమిమూఖజాత , 

వో, క ఇయం వసుంధరా = ఈభూమి (వను = బంగారు దత నాలం 

క్ష అ లది యథ కేరుగలదై నను) విపర్య స్త మనః చేసె! = తల క్రిందులె, లోకవిపరీత 
వ్ జ ధా మైన మననును పనులును గలిగి, శిలాశక అవమ్మజఖిః = (మౌనినీరూపాన చెక్కి ను 

వత తునుకల చేనాములు లిన, మౌంసవృ కై? = మాంసప్ప _ మాం'సముయు _ 

ఎంతే రము (మోయలేని నో లు \(C అవి 
) బరువుతో అకమింపంబడీ యున్నది, [కుందుచున్నది! 
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(భితు ర్నాళ్యు నాకొశతి) 

న కా__కిం భణలి, [కిం భణాది 

సాతి భవ నృమ్ 

శకా__స్తును, స్తును, పున రవి స్తును, [ థుణు, ధుణు, 

పుణో వి ధుణు ]: 

(తథా కృత్యా నిప్కూ- )న్ఫొ భితుః) 

విటః___కా కోలిమాతః వశోో ద్యానస్య శోభామ్, 

న్లో, అమో హి వృమోః ఫలపువ్పశో భి తాః 

కఠోరనివృన్లలతోవ వేష్టి తాః 

నృ పాజ్ఞ యా రశ్షీజనేన పాలితా 

నరా నదారా ఇవ యాన్ని నిర్వ తమ. త్రి 

మనసును చేష్టయు ఈమూఖుకాకు ఇంత లోక విరుద్ధ ము గా నున్నవి _ మానినీ 

శాండు,ు రాతి చెక్కుడపు 'దేవాముగఅవాండు, మస సప చెట్టు - జడుండు, 

నిష్టురుండు, జ్ఞానకాన్యుండు, వట్టి మోయరాని బరువు భూమికి, 

నాస్యేన ఆకోళతి _ తిట్టుటను గొణిగియొ మూలిగియొ అభినయించును _ 

నోట ౧బలికిన మరల కొట్టును తన్నును అని భయపడి, దానిని గూచికాయు మరల 

అడుగుచున్నా6డు _ ఏమి అఆనుచున్నాండు _ అని, సాతి... = సోత్రముచేయు 
ఆటీ ఆట 

చున్నాడు _ నిన్ను, సుతించు మరల మరల సుతించు, అక తిటుటే ఆఫన 
జాతి ఇచి య వా 

యించుచు నిష్క_9మించినా౭డు ఎటో, తప్పించుకొని పోయినాడు, 
క. 

ఉద్యానస్య ఛోభాం పశ్య _ తోట యందమును _ రామణీయకమును చూడు, 

నో ౭. అమో వృకాః హీ = ఈ చెట్లు గన, ఫలపుప్పుశోభితాః = పండ్ల 

తోను పు పూలతోను (పశాశించుచున్న వై కథోర నిస్పన్ల లతా ఊప వేష్టి ఈ; = ముది 

రినవియు, కదలాడక (అంటుకొనియీ ఉఊండునవియు) నన తీవల చే చుట్టయిడినవై _ 

అఆలుకొనంబడినవె, నృపాజ్ఞయా = రాజును తరువువేత, రతీజనేన = శావలి 
య 3 (= అజయ్ 

వాండ చేత, పాలితాః = శాపాడండిన, సదారాః నరాః ఇవ = (తము భార్యల 

(కాంగిళ్ళం) గూడిన ఫురుషులవ లె _ మౌొనుసులవ లె, నిర్వృతిం యా ని = సుఖమును 

పొందుచున్నవి, 
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శకా__నుస్టు భావో భణతి. (శుక్టు భావే భణాది ]: 

క్లో. బహుకుసుమవిచ్చితితా చ భూమిః 
కుసుముభ రేణ వినామితా శృ వృతః 

(దుమశిఖర ల తావలవ్బ్చుమూా నాః 

వననఫలా సీవ వానరా లలని. ౮ 

[ బహుకుసుమవిచి తి దా అభూమో 

కుశుమభ లేణ విణామిదా అ రుశ్టై" 

దుమశిహలలడాఅలమ్బమాణా 

వణశ ఫలావిఅ వాణలా లలస్సి ] 

లోకాన జనులు రాజరక్నీతులె మనఃశాంతియు భదమును గలవా గే? 
తమ భార్యల కౌాంగిళ్ళలో. సుఖింతురు గదా. రాజ్యాన శాంతి భ్యదము రమణ 
'లేకన్న కటుంబులకు సుఖము లేదు గదా, అటు రతణములోనున్న కాంతులవ లే 

య 

నున్నవి _ ఈ చెటును తీవలును, 
య 

నుస్టు భావః భణతి _ భావు(డు చక్కు_ గా 'ఇపుచున్నా డు _ నీవు 

చెప్పినది ఎంత యు ఒప్పియున్న ది, 

ఖో రా భూమిః చ = భూమియు, బహు కసుమ విచ్మితితా _ పలు 

(వన్నెల) పూలవేత, పలువన్నెలుగలిగ, ఉన్నది, వృమైః చ = వెట్లును, కుసు 

మభ నేణ వినామితాః = పూలమె తపు బరువుతో వంగి యున్నవి, (దును శిఖర 

లతావలమృమౌనాః = చెట్ల తలమింది తీగల పట్టుకొని (వేలాడుచు, వానరాక8 ౫ 

కోతులు, పనసఫలాని ఐవ = పనసపండ్లవలె, అల న్ని = ఒప్పారుచున్నవి, 

భూమి రాలిన పెక్కు_వూల పలురంగుల చేత, (రంగుల ముగ్గులతోనుం బోలె 

విచిత్రముగా -నేతచితాకపుకకముగా ఈఊన్నది, చెట్లు నించారిన పూల ము తే 
pur.) cn 

ముచే బరువుతో వంగిపోయి యున్నవి, శౌటత లె తీంగఅల్లుకొనియున్నవి, కోతులు 

వానిం బటుకొని |జేలాడుచున్నవి. (అవి పెదవియె తీగలలో చెట్లలో (వేలాడు 
౬ ఛా ఈ య 

చున్నందున్ర పనసపండవ లె ఉన్నవి. పనసలు చెటునంగాచునవి, వీటయలఅం-గాచు 
య ల 

నవి కావు, ఆయినను ఇది ళకారఫాపితము _ విరుద్దములుగ అవి కా(దగును, 
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విటః_..కాడేలీమాత ః, ఇదం శిలాతల మధ్యాన్వ తామ, 

కకా__ఏహో ౬ స్మ్యాసితః (ఇతి విశేన న హోవవిశతి) 

భావ, అద్యావి తాం వనన్వసేనాం సృరామి, దుర్హ నన చన మివ 

హృదయా న్నావనరతి, [వశే మ్మా ఆశిదే. భావే అజ్ఞ వి తం వశ న్వ 

శేశఅం శమ ౮ామి, దుజ్జణవఅణం విఅ హాడక్కాదో ణ ఓశలది |: 

విటః_( న్యగతమ్ ) తథా నిరస్తో 2_పీ న్హురతి "తామ్, అధవా 

స్టో, (స్రీఖి గ్విమాని ఆ నాం కాపురుసూణాం 
వివర్ణ తే మదనః 

నత్చురువన్య న న ఏవ తు భవతి వ మృదు, 3 ఈస్ వా భవతి, ౯ 

ఇదం శిలాతీలం; అధ్యాస్యతామ్ _ ఇదిగో రాతిపలక (రాతిపకమిందు 

కూచుళాండుము ... = భావ ఇప్పుడును, ఆ వసంత సేన నే స్మరింతున య్యా, 

దుష్టునిమౌటవ లె _ ఒకసారి విని మనసునం జొచ్చినది యెట్లో ఆట్లు _ వాద 

యాత్ ... = చి ల్వేమునుండి తోలంగిపో లేదు _ మజపునక శాలేదయ్యా, త థా 

నిర స్తః అపి _ అట్టు  తిరస్కరింపయిడిన వాండయ్యు _ ట్ర క్తేపా అనార్యం మన్న 

యని; గుణః ఖలు అను రాగ స్య కారణమ్ _ న బలాత్మా_రకి _ ఇ పుల్ల వ్ _ 

పోవయ్యా అని అనబడిన వాండయ్యు, అ నగ ధనముతోడి బండి మరల 

గొట్లిబుడిన వాండయ్యు, తాంస్మరతి = ఆమెను "కల(చుచున్నా (డు, అథవా _ అది 

యై అగును లే, 

వో, ర్, స్రీ? = స్త్రీలే విమానితానాం = అవమొనింపంబడిన, 

కాపురుపాణాం = నీచులగు _ నీచస్వభెావమాగ ల _ ఫుషులన, మదనః = కాముండు _ 

కామము అనుట, ఏవవధ౯ తే = వృదిపొందును _ ఎక్కువ వయగును, సత్చురుష స్య 

తు = సజ్జనునికి, అన్ననో, స ఏవ = ఆక (డే _ అదియీ, మృదుః = మెర్తీ తేని వాండు-గా9 

తగ్గిపోయిన వాండు మెర్షెల్త పడినదిగా, శాని న ఏవ వా = (ఆసలు లేని వాంచే _ 

శ్రే పోయినదే శాని, భవతి = ఆగును, 

నీచునికి తన రాగమును (స్త్రీ తీరస్క_రించిన నైన, అది మటేంత గాఢ 

మగును, గదకాఖి శాలితన్నున గద౯ఛభమునన కామము శేగును, ఉత్క_టముగు 

నంట, సజ్జనుని కి తగ్గిపోవును కాదా లేకయీ పోవును, 
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ఛకా___భావ, కాపీ వేలా స్థావరక చేటన్య ఛణితన్య “వవ 
కాణాం గృహీత్వా లఘు ల ఘ్యాగ చ్చ ' ఆతి, అ ద్యాప్ నాగ చ్చ 

తీతి చిర మన్ని బుభువ్సీత:, మధ్యాహ్నే న శక్య తే వాదా భం 
గన్తుమ్, త త్ప్సశ్య వశ్య, 

క్త నభోమధ్యగతః సూర్యో దుఃపేత్యుః కుపిత వానర నదృత, £ 

భూమి రృథఢసంతప్తా హతప్పుతశ లేవ గాగ్భారీ. ౧౦ 

( భావే, కావి వేలా భావలక చేడళ్ళ భణిదశ్శ్ళ 6 పవపాణం 

ణల లహుం లహుం ఆలఅచ్చే” తి. అజ్జవి ణ ఆఅచ్చది త్రి 
చిలమి బుభుకి చే మజకే అణ వక్క అది పొ బేహీం ౫ నుమ తె 

వె ఖు యువా 
"పేక చేక, 

ఖై కు 
ణహమ్మద్దృగ టే భూ లే దుచ్పేసే కువిదవాణలశ లి చే 

భూమి దఢశంత కత్తా దహపుత్తక దే వ్య గన్హాలిి. 

కా అపి వేళా = ఎంతయో కాలము అఘు లఘు _ త్వేరగా త్వరగా అని 

“సీను రెట్టించి ఇచ్చితిని, అద్య అపి ... = ఇప్పటి కింకను రాకన్నా6డు, ఇతి 

అన్నమాట, చిరం అన్నీ బుభుక్నీతః = చాలసేపటినుండి అంకలిగొని యున్నాను, 

మధ్యాహ్న 3 = మథ్యావ్నూమందు _ ఇప్పుడు మధ్యావ్నాము ఐనది యనుట, 

అట్టి యిప్పుడు _ న శక్యతే ... = శక్యము గాదు పాదాలతో (= నడిచి 
పోవుటకు, తత్ పళ్వ ... = కావున చూడు చూడు, 

వో, ౧౦, నభోమధ్య గతః నూర్యః = మింటినడిమికి చేరినాడు 

సూర్యు (డు? దుప్పేంక్ష? - చూడరాక _ మిబుమిట్లుగొల్సి (తోయుచు న 

ఉన్నాడు, కపిత వానర 'సద్భక్నః _ కోపించిన కోంతివలె ఉన్నా(డు _ కోపాన 

కోతి పండ్లన్ని యు అగపడునట్లు నోరు తెజచి యుణిమి భయ పెట్టును _ చూచు 

కన్నులును _ జనులు _ తో 'అంగునట్లు చేయును, భూమిః = నేల, వాతపు(తళ తా 

గానారీ ఇవ = నూరురుకొడుకులును చంపంబడి పోయిన గాంధారివలి _ నూరురు 

పుత్తుంల యొపహ్క_మ్మడి నాశమున అమ్మకు ఎంతే “సంతాపము” దుఃఖము కలుగును !_ 

(అంత ఓర్వరాని చే(డి కలిగియున్నది. 
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వఏిటః... ఏవ మేతత్ 

న్లో, ఛాయాసు [వతిము కృశహ్పకవలం 
నిదాయ శే గోకులం, 

తృష్టాశ్తె శ్చ నికీయతే వనమృగై. 
రుప్పం వయః సారనమ్, 

నంతాపా దతిశజ్క్_ తె ర్న నగరీ 

మార్గోనరైః సేవ్య తే 
తపాం భూమి మపాన్య చ (పవహాణం 

మన్యే క్వ చి త్సంస్థితమ్, ౧౧ 

వాన తాత డాం కావాలా లో ా ోనునానా. 

ఇపుడు ఈయెండలో ీలమోంద అడుగు పెట్ట నే శక్యము గాదు, గ్నీవ 

మీతఠ శీ _ ఇ ఇది _ నీవు చెప్పినది సరియీ, ఇడి వేసంగి, 

వో, ౧౧. గోకలం = గోవుల _ ఆవులయు ఎడ్ల యు గుంపు _ మంద, 

ఇాయాసు = నీదఅలో _ (చెట్ల కింద, (పలిము క్త శవ్ప కబలం = జాజవిడువ. 

బడిన _ కాదా _ మరల (నెమరు వేయుట క) నోటికి తెచ్చుకొనంబడీిన లేత పచ్చిక 

కడులు గలదిగా _ అనగా అట్లు తెచ్చుకొని -నెమురు వేయుచు _ అనుట, నిదా 

యశే _ తూంగాడుచున్నవి. [తృష్ణాతె౯ః = దప్పిచే పీడింపంబడినవెన;ు వన 

మృగః చ =తోంటలోని జింకల చేతను, సారసం = జలాళయములోనున్న, ఊనస్లం 

పయః = వేండినీరుు నిపీయ తే = (తాంగయిడుచున్నది, సన్గాపాత్. = వేడివలన, 

అతిళజ్కి తః = ఎంతయు భయపడిన, నరై8 = జనుల చేత, నగరీమాగజాః = నగర 

ములోనికి పోవు దారి. న సేవ్యలే = ఆఅశ్రయింపలబడుట లేదు (పట్టం = 

(తొక్క = బడుట లేదు _ ఊరికి పోవు వీథిలో ఎవరు నడ చుటలేదు, (కావున) 

మ నే = తలంతును _ ఏమని యనలా _ తే పాం భూమిం ఆపాస్య = కాలిపోయిన 

“కలవ తొలంగి (నీడలో రవంత సేపు) (పవవాణం చా (నా) బండియు, క్వచిత్. 

సంస్థితమ్ = ఎక్కు_డనో నిలిచినది, 

గోవులు మృగములు సయితమును నీడను ఆ(కోయించి తాపము తీర్చుకొను 

చున్నవి, మనుష్య ప్రాణీ బయట వీధిలో అగపడుట లేదు, కావున బండి ఎక్కడో నై 

నను ఒక చెట్టునీడను ఆశ్రయించి నిల(బడియు౦ండునని తేలం చెదను, 

MR — 55 
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ధ-కా___భొవ [భావే] 

శ్లో, శిరసి మమ నిలినో భావ సూర్యన్య పాదః 
శకుని ఖగ విహాజ్లా వృతశాఖాసు లినాః 

నరపురుష మనుష్యా ఉప్ల దీర ౦ శ్వ నన్తో 

గృహశరణనివక్ణా ఆత వం నిర్యహా న్ని ౧౨ 

[శిలశి మమ శణిలీణే భావ శుజ్జశ్ళ పాచే 

శఉణి ఖగ విహాజ్లా లుక్ట 'శాహోశు నీకా 

ణలపులిశ మణుళ్ళా ఉణ్బదీహం వభ నా 

ఘలశలణ ణ్ ణా ఆదవం ణివ్వహాన్తి |. 

భావ, అడ్యావీ స చేటే నాగ చృతి, ఆత్మనో వినోదననిమి త్తం 

కి మపి గాస్యామి, (ఇతి గాయతి ) భావ, భావ, |శుతం త్వయా 

కాన 
న న నా రానా 

నో, ౧౨ ఛావ= భావా మమ శిరసి = నాతల మింద, నూర్యస్య పౌదఃా 

సూర్యుని కిరణ (పాదుమా(లు నిలీనః = చక్కా దూతీ దాంగుకొన్నది, శకుని 

ఖగ వివాద: = పతులు _ ఇది శకారసులభ భాషిత ఫునరు కులు వృతుళాఖా సు = 

వెట్లకొమ్మలయందు, నీనాః = లయించినపి _ దూటి దాంగినవి, నరపురుషమను వ్య! * 

బూనునులు _ మరల అట్రిదే శళార పునరుక్తి _ ఉస్ల దీఘణాం = తాపమునక కడా 

దీఘజాముగ్యా శ్వస నః = నిట్టూచుకాచున్న వారై; గృహ శరణ నిషక్లోకః _ (గృవా- 

శరణ _ మరులపునరు కి) ఇండ్లలో పహరుచున్నవాదరై, ఆఅతపం = ఎండను, నివళా 

హ న్ని = ప్రుచ్చుచున్నారు గడపుచున్నారు, 

తోంటలో తేలమటు(గు లేనందున సూర్యుండు మొడు మాడ్చు చున్నాండం - 

ఎండ ఆంటుకిొని పోయినది, చెట్లుకొమ్మలలోే కిరణాలు దూణీ దాంగినవి _. ఆకులు 

రవంత తల (వేలవేసి యున్నవి _ నీవు శీను మజియందజంను పెద్ద వేండి నిట్టూర్పులు 

పుచ్చుచున్నాము, జనులు ఇండ్లలోపల కా చుకాండి ఎండ వేళను ఎట్లో చాంలటు 

చున్నారు. 

ఆత్మనః వినోదననిమి త్తం కిం ఆపి గాస్యామి _ నాకై వినోదమున కే ఏ మైన 

పాడుదును. అని పాడుచున్నా(డు _ ఏమిపొటయో కవి పాటను తొ రచింప! 

డయ్యె. న్యాయ్యముగా రచించియుండందగును _ ఇట్లు ఏదియో పాడును అని అని 
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య నయా గీతమ్, (భావే ఆజ్ఞ వి శే చేడే ణా ఆఅచ్చుది, 

అత్తణో విణేోదణణిమిత్తం కింపి గాఇశ్ళమ్. భఛాచే భావే. శుదం 

విటః___కి ముచ్యతే, గన్ఫరోో భవా౯, 

శ కా__కథం గన్టర్యో న భవిష్యామి, [కధం గన్ఫమ్యే ణ 

భవిశ్శమ్ | 

న్లో, హిజ్జూజ్జ్వలా జీరక ఛ్మదముస్తా 

వచాయా (గన్లిః నగుడా చ శుల్ణ 
థి © 

ఏపాో మయా సేవితా గన్ధయు క 
అవా 

కథం నాహాం మధుర న్యర ఇతి, ౧౩ 

లా అ ఇ అ లా పా జా అ టాడా ద వునా న న నానా 

ది౯ష్టముగా వదలరాదు, ఐనను మొటలు చేర్షని వట్టి రాగాలాపన యగు నేమో * 

ఆశే యుండును, మాటలపాట యేని కవి రచింపవలయును, శ కార సదృళము గా, 

ఈళకాలప్రు తెలుగునాటకాలలో నారదుండును కభీరును తానును పాడుదురు 

అని చెప్పి _ పాట (వాయకుందు శే అట్లున్న ది, కవి వాదడయము ఆలాపనమ్మాత ము 

శానోపును _ గొంతు బాగు తెలియుటక, 

భావ... = భావ నాపాట? చెప్పవలెనా = ఏమి చెప్పుదును * గంధ 

వులా(డవు _ చేవశాయనండవు _ నీవు. విటుడు వానికి వినోదము గూర్చ్పవలనీన 

వాడు _ కావున అనుసరించి పలువచున్నను _ సమయము వచ్చినపుడు ఆక్కు_అ 

గలిగిన పుడు గట్టిగా మందలింపను నేచుకజొను, అనుసరణయు సమయాన హేళన 

గభజాముగా నుండును, అన్నే యిపు డిది _ గంథవు౯6 డనుట,. కథం గనవక౯ా। 

న భవిష్యా మి_ నేను జ 9 ఎట్టు శాక పోవుదును, వా(డుమూర్దు, నిజనునుకినును, 

న్లో, ౧౩, నాగొంతు నాతిండిచే ఎంత  చికిలీయగుననుకొన్నావు! విసా 

గనయు కి; = ఈవాసన(దవ్యాల యోగము _ నుందు కూర్చు, మయా సేవితా = 
@ —_ 

నాచే (తాంగయిడినది, అందు ఏమేమి ఉన్న దనలగా, పొంగు ఉజ్జ్వలా = ఇంగువ 

వాసన బాగుగా గొటుచున్న _ అనలా దానితో కూడిన, జీరక భ(దముస్తా = జీల 
(a) 

కజయు నాగముస్తేయాను, వణాయాగన్ఫిః = వసయొక్క_. గణుపు, సగుడా = 

చెల్ల ముతోహడిన, కుణ్లీ = సౌంటియు, (కావున ఆవాం = నేను, కథం ఇతి 

న మధురస్వరః = ఎట్లని ఇంపెన గొంతుపలుక వాండం గాక పోవుదును * 



436 మృచ్చకటికమ్ 

[ పీబ్దుజ్జ'లే జీలక భ ద్ధముగో 

వవాహ గర్జో నగుడా అ శుక్ల 

వశే మన శేవిద గన్ల్షజు త్రీ 

కధం ణ హాగ్లే మధులళ్ళ లే త్రి] 

భావ, పున రవీ తావ దాస్యామి. (తధా కరోతి) భావ, భావ 

(శ్రుతం త్యయా య నయా గీతమ్. ( భావే, పుణోవిదావ గె 

బశ్ళమ్. భావే భావే, శుదం తువ జం మవ గాఇదమ్ ], 

విటుః...కి ముచ్యతే, గన్టరోో ఛ వాక్. 

ఫ-కా___కథ్గం గ న్టర్యో న భవామి, [కధం గన్హ వ్వె లా 

న్లో, హీజ్లూజ్ఞ లం దత్తమరీచ దూ ర్షం 

వ్యాఘారితం ఎఠేలఘు తేన మ్మిశమ్ 

భుక్తం మయా పారభృతీయమాంనం 
కథం నాహం మధురస్వర ఇతి, ౧ 
[ హిబ్లు్దలే దిల్జుమరీచ చుశే 

వగ్చాలిచే తెల్లఘవణమి శ్నే 

భుత్తే మవ పాలహుదీఅమం జే 

కధం ణ హగ్చే మధులళ్ళలే త్రి ]. 

ఇంగువతోడి జీలకల్రయు నాగముస్తెయు వస బెల్వముతోడి సొంటి_ఇవన్నియా 
ఆటీ య 

గొంతుమింద పనిచేయునజే _ కఫహరములే _ స్వర ఛోధక వధళాకములే _ శకా 

రునికి వీనిం గగూచిజన వినుకలి యుండును. కావున ఇంట వాడుటయు, 

వో, ౧౪, మయా పారభృతీయ మాంసం భుక్తం = నాచేత కోకిలల 
మౌం'ససము తినయిడినది _ అదెట్టి; దన6౫ా _ హీజ్టూజ్ఞ్వఅం = ఇంగువ(వాసన)ు పెకి 

'పశాళించుచున్నదియు, దత్తేమరీచ చూణకాం = మిరియపుం బొడుము వేసి 

నదియు, వ్యాఘారితం = "నేయి పోయయిడినది, తెలఘృలేన మిశ౦ం - మరల 

ఆమాటయే, శళశారభాషిత ఫునరు క్తి, 
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భావ, అ డ్యాపీ చేటో నాగచ్చతి, [భావే అజ్ఞ వి వేదే ణాఅ 

చ్చది 

విట$_-న స్టో భవతు భ న వాక్ నం వ త్య వాగ మిష్యుతి, 

గ (వవిశతి (వవహణాధిరూఢా వనన్త సేనా చేట శ్చ) 

టః._భీత* ఖ ల్వహ మ్. మాధ్యాహ్నీక ః సూర్యః. 

మదన కవితో రాజశ్యాలనంస్థానకా భవిష్యతి, త త్రై (రితం 

వహామి, యాతం గావౌ, యాతమ్, [ ఛీచే క్ట హా, మా క్లో కే 

శుజ్జ, మా దాణిం కువిచే లాఅశాలశంఠాణే హువిశ్ళది, తా 

తులిదం వహోమి. జాధ గోణా జాధ ] 

వనన్త__హో ధిక్, హో ధిక్, న ఖలు వర్థమానక స్యాయం 
సరసం యోగః, కిం ం న్విదమ్ | కింనుఖ ల్వార్యచారుద త్తే న వాహన 

కథం ఇతి న అవాం మధురస్వరః = ఎట్లని నేను తియ్యని యింపెన గొంతు 

వాయడం గాక పోవుదును? వట్టి కోయిల మాంసము తిన్న నే కోయిల గొంతు 

రాదా* మటి నేను అందు నొంతున శేప్మవారముగా స్వరర ్రివధలా కముగా 

ఇంగువ, మిరియపుంబొడుము, "నేతితాలింపును పెట్టించితిని, కోయిలకు తియ్యని 

పంచమ'స్యరము కాని దాని మొంసము అది కలిగించునా* ఆది యీ మూఖుకొని 

యూవా శాంబోలు, 

స్వ స్థః = భవతు _ నెమ్మదిగా నుందువుగాక *.*. = ఇప్పు జే రాంగలండు. 

అంతట బండిలో వసంత సేనయు, తోలుచు చేటు(డును (ప వేశింతురు _ ఫీకః ఖలు 

అహం = నీను ఛభయపడిలినికదా, మౌ ధ్యాహ్న్కః నూర్యః = దశను 

నూర్యు (డు _ అయి నాడు _ మింటినడీమికి వచ్చినాడు, న ఇదానీం కపితో . 

ఇపుడు రాజళ్యాల సంస్థాననండు వపితుండు శాండా* తత్ త్వరితం వవోమి = 

కావున త్వరగా తో లేదను, చో చో_ డిర్డిర్ _ ఎద్దులూ ! 

వోధిక్ _ అయ్యో ఇసీ, న ఖలు .., = స్వరసంయోగః _ ఈగొంతు పలుకు 

సవ్వడి వధజామౌానవనిది కాదే, కిం ను ఇదమ్ = ఇదేమిటి? కింను ఖలు ఆర్య 
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వర్మిశమం వరిహర తాన్యో మనుష్యో 2.న్య త్స)వహాణం (చేషితం 

భవిష్యతి, స్ఫురతి దథీణం లోచనమ్, వేవతే మే హృదయమ్. 

కూన్యా దిశః, నర్య మేవ వినంష్టులం వశ్యామి. (హద్దీహద్ద- ఇ 
కు వడ్డమాణలఅన్న అఅం నరనంజోట, కిం చేదమ్, కిం ణు క్ట అజ్ఞ 

చారుద తేణ వాహణవడిన్నమం వరిహరన్వేణ అక్ష మణుస్పో అలం 

వవహాణం వేసివం భవిన్సది, ఫురది దాహిణం లోఅణమ్, వేవది 

మే పీఅఅమ్, సుళ్ణాఓ దిసాటు, సవ్యం జవ వినంభులం చేన్టామి క 

శ -కా_..( నేమిఘోవ మాకర్ల క) భావ భావ, ఆగతం (వవ 

హణమ్,. (భావే భావే, ఆగడే వవహశే ], 

నీటః___క థం జానాసి? 

శ-కా___కిం న పశ్యతి భావః, వృద్ధళూక ర ఇవ ఘురఘురాయ 

మాణం లక్ష్యతే, [కిం ణ పెక్టది ఛా వే, బుడ్డళూఅ ల నిఅ ఘుల 

ఘులాఅమా సే లకి అదీ ] 

విటః___( దృష్ట్వా) సాధు లశీతమ్. అయ మాగతః, 

శకా__ప్పుత్రక స్థావరక చేట, ఆగతో ఒసి, [పుత్శేకొ 

~~ 
ను pans a 

బారుద లేన 4, = బారుదత య్య చేత ఎడక _ ఒకసారి నడచివచ్చినవి మరల 
er.) Pee.) య 

నడచిన చాల అలనీపోవును అని దానిని (పరివారతా=) మౌాన్నువాడి జేబు 

మానినసీయు వేటు బండియు పంపండి యుండునా 2 స్ఫురతి ఎం (నా కుడి 

కన్ను ఆదరుచున్నది _ అవళవనము, మే వాదయం వేపలే _ నాగుండె ఆదరు 

చున్నది, కూన్యా దిళః_దిప్క_లు శూన్యములు (గా ఐనవి,) సవలాం ఏవ విసంష్షులం 

పశ్యామి _ ఆంతయు ఎగుడుదిగుడుగా _ విపరీతముగా _ నాక తోచుచున్నది, 

శేమిఘోవం = చక్రాల యంచులచుట్లు కమ్మి _ పట్టాతోడిది _ దాని 
వక్ 

(మోత _ కథం జూనానీ = ఎటు ఎటుంగుదువు * వృద్ధ నూకర ఇవ ఘుర 
కలి, 

ఘురాయమౌాణః = ముసలి పంది వలి ఘురయురయనుచు వినంబడుచుండ లేదా * 
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జేటః_అధ కిమ్, [అధ ఇం]. 

శకా__[వవహాణ మ ప్యాగ తమ్, [ వవహశే వి ఆగడే]. 

చేటః.__అథ కిమ్, [ అధ ఇం ]: 

శకా__గావావై ప్యాగ తా, [గోణా వి ఆగ బే ఎ, 

చేటః.__అథ కిము, | అధ ఇం]. 

న కా___త్వ మ ప్యాగతః, (తుమం పీ ఆగే 1 

జేటః..( నహానమ్) భట్టారక, అహ మ ప్యాగతః, 

భట్ట కే అహాం వీ ఆగే | 

కకా__త వృ)వేశయ (వవనహణమ్. ( తా వవేశేపి వవ 

హాొణమ్ | 

చేట? క త రేణ మాచ్లేణ? [ కదలేణ మణ |] 

' శశా__వతే నైవ (పొకారఖన్లేన (ఏచేణ జ్టేన వగాల 

ఖన్టైణ ), 
చేట. భట్టారక, వృవభౌ (మియే కే, [వవహణ మపి 

భజ్య తే, అహా మపి చేటో (మియె, [ భట్లేే, గోణా మలళేన్సి. 

వవహాశే విభ జ్జైది, పాగ్గె వి చేడే మలామి], 
MR నానా ననా. 

ల న లా బు నాల! 

(శబ్దము వినంబడుటను శకారండు అగపడుట గా చెప్పును» - పుత్రక = మొద 

'లెనవి బండి తెచ్చినందులకై వేటునికి సంతోషపు సంబోధనలు, (ప్రవేశయ (ప్రవ 

వాణం ... = బండిని లోపలికి రానీ, కతశేణ మాగేణల౯ాణ = ఏదారి గుండా * 

ఏతే -నెవ (పాళకారఖణేన = ఈ (పాకారపు తునుకమోాందుగాా అట్లు (పాశారపు 

తునుక, ఎత్తుగా నుండునదే_ దాని మాందుగా వచ్చిన _ వృషణ (మియే తే 440 = 

ఎడ్డు చచ్చును బండియు నితిగిపోవునుు నేను చేటు(డను చత్తును, 
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కకా__అశే రాజశ్యాలకో ఒపహామ్. వృవభొ మృతే, 
అవరా ఎక్స్) పామి, (వవహణం భగ్నమ్ అవరం కారయిజబ్య్యూమి; 

త్వం మృతః అన్యః వవహణవాహకో భవిమ్యతి. [ అశే, లాఅ శాలే 
పహాగ్గ గోణా మలే అవే కీశిళ్ళమ్, వవహణీ భగ్లే అవలం 

ఘాఢ ఇ్రశ్ళమ్, తుముం మ లే, అవే వవపాణవాహా శే హునిశ్ళది కీ 

చెటః___నర్యం ఉవనన్నం భవిష్యతి, అహా మాత్మీయో న 

భవిష్యామి, [శవ్వం 6ఆవవళ్షాం హువిళ్ళది. హూ అ తృణశేలే ణ 

హువిశ్శమ్ ] 

శ-కా__అ₹ే, నర్వ మపి నశ్యతు, (పాకారఖణేన (వ వేశయ 

(వవహణమ్. [(అల్వే శవ్యం పి ఇశ్ళదు, పాగాల ఖజ్లేణ వ వే శేహీ 
వవపహాణమ్ ] 

చేటః__విభష్షు శే [వవహణ, సమం స్యామినా విభ జ్ఞ; అన్య 

త్చ్ర్రవహణం భవతు, భట్లారకం గత్వా నివేదయామి, ( వవిశ్య , 

కథం న భగ్నమ్, భట్టారక, వత దువస్థితం [వవహణమ్, [ విభజ్ఞ 
లే వవహణ, శమం శౌమిణా విభజ్ఞ, అత్తే వవహణే భోధు, భట్టశే 
గదుల ణివేదేమి, కధం ణ భగ, భట్టనకే, వశే ఉవ్ధి దే వవపహాశే ] 

ఆశే రాజళ్యాలకః అవామ్ ... = ఓరి నేను "రాజుగారి మజందినిరా (ఏమను 

కొన్నావో 1) అన్ని చచ్చిన, అన్నియు కొ త్తవి కొందును _ సీవ బదులు మణ్ొక 
చేటుని "పెట్టుకొందును, సవళ౯ాం ఉపపన్నం భవిష్యతి _ (నీవ అన్నియు దొర 

కోను, (శాన్సి “నీను నావాండను నాకు లేకపోవుదును.? వే. వేం. 

అశే సవళాం ఆపి నళ్యతు _ అంతయు నాళన్యమె పోనీ _ పాశకారఫు 

తునుక మో(దుగా నే బండిని (ప వేళ పెట్టుము, విభజ్య స్వ రే [పవవాణ _ విఖుగరా 

ఓర బండీ! స్వామితో _ ఒడయనితో _ కూడ విజుగరా, అన్యళ్ _పవవాణం 
భవతు _ (ఇది విటిగిపోయిన) మఠియొక బండి అగునుగాక. భట్టారకిం గత్వా 

నిజేదయామి = దొరవదక పోయి ని జేదిం చెదను, (ప్రవిశ్య _ (అస్త్ర, పవేశించి, 
యి 

కథం! న భగ్నమ్ = ఏమా! ఎటూ! విలుగలేదే దొరా, ఇదిగో బండి దగ్గజా 
లు 
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ధ్ర-కా___న ఛిన్న వృవభొ, న మృతా రజ్ఞవః. త్వ మపి న 

మృతః, [ఇ భిక్తా గోణా, ఇ మలా లజ్జ, తుమంవీణ మలే,. 

చేటః__అథ కిమ్, [అధ ఇం], 

న కా___భావ, ఆగ చ్చ, (నవహణం వశ్యావః, భావ, త్య 

మవి మమ గురుః, వరమగురుః (వేవ్య సే సాదరకో ఒభ్య న్నరక ఇతి 
పురన్య_రణీయ ఇతి త్వం తావ త్ప్రవహణ మృగతో ఒ౬ధిరోహ, 
| భవ, ఆఅచ్చ, వవహణం తేకామో, భావే తుమం పి మే 

గులు, వలముగులు, వేరి అశి శాదల కే అబ్బ న్నల కత్తి పులక్క- లక్ష వ 

త్రి తుమం దావ వవహాణం అగ్గదో అహిలుహ ], 

విబః___ఏవం భవతు, [9 త్యారోవాతి ]. 

ఫ -కా___ అథ వా తిష్ట త్వమ్, తవ పితృేసం బన్ని [వవహణమ్, 
యేన త్వ మృగతో 2_ధిరోహాసి? అపహాం (వవహాణస్యామిోా, 

అ|గతః (వవహణ మధిరోహోమి, [అధవా చిక్ల తుహ, తుహ 
బవ్చకేలశే వవహనశే, చేణ తుమం అగ్గదో అహిలుపహాళి, హాగ్లే 

వవహణశామి, అగ్గదో వవహణం అహిలుహోమి ]. 

న ఛిన్నే వృషభౌ న మృ తా రజ్ఞవః - వడ్లు చావలేదు శాప్ తెగలేదు! 
కోకారుని విపర్య స్త భాపితేము _ ఎడ్లు తెగ లేదా (తాౌళుచావలేదా _ అనుట, 

భావ ఆగచ్చ “= భొనవ_ర్యా బండిని చూతము, ...=నీవు నాకు గురువవు, 
పరమణరువవు; అభ్య నరకః = (రాజునకు ఆంత రంగివ (డెనవాండు, పురస్క_ర 
భ్రీయః = గారవింప6దగిన వాడు _ ఇతి అని_ నాగొప్పతనమును ఎంచి సాదరకః = 
ఎంతీయు ఆదరముక అవా(డవై, (పేమ సే = చూతువు, (కావున, త్వేం తావత్ = 

నీవే (పవవహాణం=బండిని, అ(౫తః ఆధిరోవా=ముందు-గా ఎక్క; ఏవం భవతు_ఇశు 
కానీ _ అని ఎక్కు_న్కు అధవా _ వలదులే _ ఇంతలో దానిని _ వాండు ముందు ఎక్కు 
టను _ ఓర్వలేక అను చున్నా (డు, తీష్ట = ఉండు'లే, త్వం = నీవు, తవ పిళ్ళ 
సమృన్థి (పవవాణమ్ = నీ యబ్బదిగ న బండి! యేన = చేన = చాన, త్వం 

MR — 56 
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విటః___భవా నేవం (బవితి, 

సే కాయ ద్య వహ మేవం భణామి, తథా పిత వెప 

ఆవారః “అధిరోహ భట్టారక * ఇతి భణితుమ్, [జఇ వి హరె ఎవ్యం 
భణామి, తధా వి తుహ వశే ఆగలే “అహిలుహ భశ్లశే” తె 

విటః__._ఆరోహతు భచవా౯ా, 

ఛ కా___సఏవ సాం్యవత మధిరోహోమి. ప్కుతక స్థానరక చేట, 
పరివర్హయ (వవహణమ్, [వశే శంవదం అహిలుహోమి, పుత్తకొ 
థావలకా చేడా, వలిన తా వేహి వవహణమ్ ], 

మటః__( వరావృత్య ) అధిరోహతు భబ్దారక ః. 

తకా___( అధిరు హ్యోవలోక్య చ శజ్యాం నాటయిత్యో 
త్యెరిత మవతీర్య వీటం కో ౭౬-వలమ్బ్యా ) భావ భన, మృతో 

స్కి మృతోఒసి; (వవహణాధిరూఢా రాతనీ చౌరో వా వతివనతి, | 

ఆగత; 24 = అహం (పవహాణ స్వామా +. = "నీను బండి సాంతగాండను 

చేను ముందు బండి ఎక్కెదను. యద్యాపీ అవాం ఏవ భణామి _ నేనే ముందు 
ఎక్కు _ అని చెప్పిననుం గూడ, తథాపి = అగ్టైనన్కు తవ ఏవ ఆచారః _ నీకే 
ఆచారము _ అనం౦ంగా నన్నే ఎక్కు.మనవలనీనది, అట్టు ఉపచారము గ "రవము 
చూపవలనీనది _ “ఆధిరోవా భట్టారక ల ఎక్కు_వయ్యా, దొర _” ఆని చెప్పుటకు = 

అట్టు చెప్పి గిరవింపవలనీనది, సరి. ఆగోవాతు భచాకొ = ఎక్కు. దువు గాక _ 

నివు, సాం[పరం = ఇప్పడు _ పరివ రయ = (తిప్పు, 

శద 0 = భయమును _ నాటయిత్వా = అభినయించి _ ఆని జేసగానికి 
ఎచ్చరిక, విటం క్షణే అవలమ్భృ = విటుని మెడం బట్టుకొని, ఫావ ... = మృతేః 

డై ట్ర ౬ 

అనీ ... = భావ భావ చచ్చితివి _ చచ్చితివి _ బండిలో ఎవండో రాకుసియో 
దొంగయో ఉన్నాండు, రాక్నసీయెన మనమిరువురమును దొంగిలింపయబడిన వార మే _ 
దొంగ యైన ఇరువురము తిని వేయంబడినవార మే! _ శకారుని విపర్య స్త థాషితము _ 
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తద్యది రాతనీ, త దోభావపి మువీతొ, అధ చౌరః త దోభావపి 

ఖాదితే*. [ భావే భా వే, మేలి, మ లేశి; వవహణాధిలూభాె లక్ట్లశీ 

చోలేవా వడివశది, తా జయి లక్థృశీ, తదో ఉభే వి మూశే, అధ 

చోలే తవో ఉశే వి ఖై క. 

విటః. న ఛేతవ్యమ్. కుతో జతి వృషభయానే రాతస్వాః 

నంవారః, మా నామ లే మభ్యాహ్న్నీర్క- తావచ్చిన్నద్భ ప్టేః 

స్థావరక న్య నక ఇ కాం ఛాయాం దృష్ట్వా (భాన్సి రుత్చేన్నా. 

శకా__పుత్రక స్థావరక చేట, జీవసి, [పుత్తకా ఖావలకా 

చేడా, జీవేశి |, 

చేటః...అథ కిమ్, [అధ ఇం ]: 

శకా__భావ, [వవహణాధిరూథా (ప్రే (వతివనతి. త దవ 

లోకయ. [| భావే, వవహణాధిలూఢా ఇట్టిఆ వడివశది. తా అవ 

లోవహి ]. 
విటః___క థం (గ్ర 

న్లో. అవనతశిరనః [వయామ ఖీ ఘం 

పధివృషభా ఇవ వర్ష తాడతాయోః 
Pa 

— 

ముపీ.తే ఖాదితేములను ఇటు అటు చెప్పుట _ దీనికి దానిని, దానికి దీనిని _ చెప్పుట, 

న ఛేతవ్యం = భయపడవలదు, ఎడ్డ బండిలో రాతసికి బెక్కుడి సంచారము * 

మధ్యాహ్న అర్క తాప చృిన్నద్భ స్వేః = మట్ట మధ్యాహ్న పు నూర్యుని వేండికి 

తెగిపోయిన, చీకోట్లుకమ్మిన, చూపుగల నీక (కంచుక =) ఒంటిపై కప్పుతోడి 

చేటుని నీడను చూచి (భాంతి కలిగినది, జీవని = (బదికియున్నావటరా * ... = 

స్కీ బండిలోనికి ఎక్కి ఉన్నది, తత్ అవలోకయ = కావున చూడు, కథం 

శ్రీ = ఎట్టూ ఆండుదియా ! 

వో, ౧4 వపా తాడిత అకెః = వానచే కొటంబడిన కన్నులుగల, 

వృష భా ఇవ = ఎడ్డవలె, పథి = దారిలో, శ్రీఘం = వడిగా, అవనత శిరసక = 

వంచుకొన్న తఅగల వా(డ నె, (పయామ = పోయెదను, బహువచనమునకు ఊరిన 
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మమ హీ నదసి గౌరవపియస్య 

కులజనదర్శన కాతరం పీ చతుః, యో 

వన నృ సవిన్నయ మాత్మగతమ్ ) కథం మమ నయన యా 

రాయానకర వవ రాజ శ్యాలః. త త్సంశయి తాస్ని మన్దభాగ్యాః 

ఏక దిదాసీం మమ మన్దభాగిన్యా ఊమర మే తవతిత ఇవ పీజముస్లి 

ర్న్ఘ్ఫల వి హోగమనం నంవృత్తమ్. త ట్ మ్మతె కరిష్యావిం 

[ కథం మమ ణఅణాణం ఆఆనఅరదో జవ రాఅసాలఓ్, తొ సంస 

ఇఇదమ్టి మన్షభాఆ ఏసో డాణిం మమ మన్స భాఇణీవ ఊసర స్టైత్త పడిదో 
వ్అ  వీఅముట్ట ణివ్చలో ఇధ ఆగమణో సంవుతో, తా కిం ఏళ్లే 
కరణన్సమ్ ]. 

స -కా___కాతర; Ey లేవ వృద్ధ చేటః (పవహాణం నావలోక 

యతి, భావ, ఆలోకయ (వవేవాణమ్. [ కాద బే క్ట వే బుడ్డ చేదే, 

వవహణం ణావలోవది, భావే, ఆలోవహీ వవహాలమ్ ]. 

పురుషలో వివక్షణే ఏకవచనమును అర్థము, మమ హి = నాకన్ననో, సదసీ = 

సభలో _ నలుగురినడువు, గౌరవపి యస్య = గౌరవమందు (సీతిగ అవాని కి చతుః = 

కన్ను, కల జన దళశజాన కాతరం హో = కల, స్త్రీని _ పరభార్యను _ చూచుటకు 

భయపడునది కదా, 

శ్రీ ఆచెదను _ ఏవలాంగనయో, ఎవని భార్యయో, ఆమెం జూచుట 

ఆగ రవముం గలీగించును. నాకా పరువుమో6ద పీతి, శావున వాన చినుకులు 

కండ్ల పె బడిన యెడవలె, తఅవంచుకొని వడివడిగా నాదారిం బోయెదను, 
6... య 

కథం! = ఎట్లూ ! మమ నయనయోః ... = నా కన్నులకు కీ డక లిగించు 

వాంచే! ఆరాజశ్యాలుం డే! దిగులు కొన్న దాన నెతిని, మంద భాగ్యురాలను, అదృస్ష 

హీనురాలనెన "జీ సీను ఇక్కు_డికి వచ్చుట చవుటీపొలాన పడిన విత్తనాల పిడికిలి 
వలె, నిష్ఫలమె పోయినది _ (చారుదత్తుం గలసికొందును, క్రీడింతును అని కొం 

డంత ఆసతో వచ్చితిని, అదంతయు = చవుటిశేలం బడ్డ గంజవలె ఐపోయినది, 
(అత్ర =) ఈసందభజామున నేను ఏమి చేయుదును * 

శాతరః ఖలు ... = ఈముసలివేటు(డు పిజికి, బండిని చూడండు, భావ, 

చూడవయ్యా బండిని, త ప్పేమి * అనై శానీ_ (చూ శెదను _ అనుట.) కథమ్ = 
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వీటః.__కో దోవః భవతు, ఏవం తావత్. 

శకా__కధమ్ శృగాలా ఉడ్జీయన్నే, వాయసా వజస్త్సి, తే 

దావ ద్భావో థీ, భ్యాం భత తే ద స్తః చైత్య తే, తావ దహం 

పాలయి మ్మే, [ కథమ్, ధిీఆలా ఉడ్లేస్తి వాఆ శౌ వచ్చెస్సి, "తో 

జావ భావే అస్ట్రహి*ం భక అది, దన్నెహిం మేఅది, తెవ హాగ్గె 

వలాఇశ్ళమ్ ], 

విట!___( వన న్న సేనాం దృష్ట్వా, నవిపాద వమాత్మగతమ్ ) 

కథ మయే, మృగీ వ్యా(ఘ మనునరతి, భోః కష్టమ్, 

న్లో, శర చ్చన్ష * వతీకాశం పులినా న్నర శాయినమ్ 

పహాంసీ హాంసం వరిత్యజ్య వాయనం నమువస్థితా, ౧౬ 

(జనానికమ్) వనన్త్నసేనే, న యుక్త మిదమ్, నాపి నదృశ 

మిదమ్, 

ఎట్టూ ! నక్కలు ఎగిరిపోవుచున్నవి, కాకలు చూచుచున్నవి _ ఇవి ళశారుని 

విపరీత ప్రమాటలు _ ఎగురుటన చూచుటయు, చూచుటకు ఎగురుటయు ! తల్ 

యావత్ = మణి భావ, కన్నులతో తినును, పండ్లతో చూచును, ఈలోపల నేను 

పరారియగుదును, విటుడు బండిలో వసంత సేనం జూచి, దుఃఖముతో _ తనలో 

ఆనుకొొనుచున్నా 6డు _ కథం = ఎట్టచ్చా! లేడి పులి వెంటం బడినది! అయ్యో! కట్టూ, 

న్లో, ౧౬. శరత్ చన్ద్ర పతీకాళం = ళరత్కాలపు (పున్నమ చంద్రు 
నికి సాటియైనదియు - అట్లు [పశాశించునది అనుట, ఫులినా న్వరశాయినమ్ = 

ఇసుక దిబ్బ పెన పరున్నదియు నగు వాంసం = (రాజు వాంసన్కు పరిత్యేజ్య = 

విడిచి వాంసీ = వాంనీ వాయసం సముపస్థి తా = కాకిని చేరవచ్చినది, 

చారుదత్తుని, సకలగుణసంపన్నుని సాటి లేని అందగానిని వదలి వసంత సేన 
ఈ ళశారిగానిని చేరవచ్చినదే _ అనుట. రాశాచందునిం బోలిన సెకతాసీన వాం 
సను మౌని వాంసి (మొల్రకాకిని చేరవచ్చిన ట్లున్నది, 

జనా న్లికమ్ _ రంగాన ఇతరులకు వినంబదకుండ, వారి చెంత వీ ఉన్నచోటనే 

మూండు (వేళ్ళు ఎతి పటిన పతాక చేతిని అడ నుంచుకొని, ఒకరు ఒకరితో మాట 
అలీ ఉం (నె 
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ల్లో, పూర్వం మానా దవజ్ఞాయ దజ్యార జననీ వవాత్ 

వనన్న___న, [౯m ] (ఇతి శిర శ్వాలయతి, 

వీట? 

అశ "ళ్ఞగ్యన్యభా వేన వేశ భా వేన మన్య తే, ౧౭ 

లాడుట జనాంతిక మన(బడును, ఊన్న చోటు తఅంగి అసే మాటలాడిన అది అప 
వారిత్ మనయిుడును, ఇక్కడ శకారచేటులక వినంబబడకండ విటవసంత సేనలు 
మొటలాడుకొనుట, వసంత నేన ఇది యుక్తము (= న్యాయ్యము ) గాదు _ 
సద్భశము. (= అనురూపము )గాద్యు _ అట్టి అనురాగవంతుని _ గుణవంతుని అంద గానిని తటాలున విడిచి ఈసవకాథా నీచుని, డబ్బున కాసపడి ఇట్లు చేరవచ్చుట ఎంతయు తగ్గదు _ ఆనుట, 

వ ౧౭. పూర్వం = మునుఫ్ర్రు మొశాత్ = పరున్రవలన, అవజాయ = 
తీరస్క_రించి, ఫణః ఖలు అనురాగ స్య శారణమ్= 
ధనముకో సము 

ఈన = క్రాద్ర 

3” ఆని నీతులు పలిక్కి దవ్వాఛే౯ = 
జననీవకాత్ = అమ్మకు వశ మె ఆమ్మ శారణాన, దానికి సవంతే సేన 

-అని, తీల దానిం చెలుపుటప (పక్కప) ఆడించును...తే అను (పక్కకు 
ఆడ్డముగా ఆడించుట ఆనంగీశారమునకను ముందునకు పెకి కిందికి ఆడించుట ఆంగ్ 
కారముసకును లోశాన నూచనలు, “ని అని మెలలగా ఒక యతృరము పలుకుట 
కం టౌను, ఎక్కవ పలుకుట తన పరువుకు తగదు అని_చి త్రము రోంత పరువు దేవ 
ములలో నిండి పోయినది, వాగారంభము నోర్వదు. అశాణ్లీర్య సభా వేన వౌ పరువు మానిన _ మాలిన _ స్వభావము చేత, వేళభావేన = బోగముదానవు గా _ 

- తీలంపయుడుచున్న దే, (భాజే పయోగము.,) కాదా _ కర్మ 
ణి గా _ గారవింపయుడుచున్నా డే _ వీడు _ ఈబండిసాంత గాడు, ఆందు చెక్కి. 
వచ్చితి వే, మునుపు ఒక తూటి వాండు బండియు ధనమును పంప6గా, 

బోగము తనముతో 

అమ్ము వానిని 
ఆంగీకరింపుమని వేటి మాట పంపగా నిరాకరించి ఇట్లు భుఖోొక మారు చెప్పిన 
తాను (పాణాలు విడుతునని అమ్మకు చెప్పిపంపినది _ అదంతయు భావ, తా శశకారుని 
వాడు ఎఏలింగియుండును, “యది మాం జీవ స్టీం ఇచ్చనీ, తదా ఏవం న పున 
రవాం మొతా ఆజ్ఞాపయిత వ్యా.” తౌను సొంతముగా-నే తొలియంకమున “సమ ముపచరి_ ఇత్యాది 1.81. పలికినవాండు, 
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న నూక్త మేవ మయా భవతీం (ప్రతి - “నమ మువచర భే 
సు[పియం చా వీయం చి, 

వనన [వవహణవివర్యాసే నాగశా, శరణాగ తొసి, 

చేణ అగదా. నరణాగదమి | 
లే 

విటః___న భేతవ్యం, న భేతవ్యమ్, భవతు. వనం వ్బయామి, 

(శకార మువగమ్య ) కాకోలీమాతః, సత్యం రాత స్యే వ్యాత్ర 

(వతివనతి, 

శకా___.భావ భావ, యది రాతసీ వతివనతి త త్కే-ధం న 

త్యాం ముస్లారి, అధ చేరక, తదా కిం త్వం న భవ్నీతః, [భావే 

భావే, జం లకీ వడివశది, తా కీశణ తుమం మూశేది. అధ 

చోళ, తా కిం తుముంణ భక్టి ద] 

విటః__కి మనేన నిరూపిలేను యది పున రుద్యానవర 

మ్పరయూా వచ్భా్యా మేన నగరీ ముజ్జయినీం [వవిశావః;, తదా కో 

దోవః స్యాత్ ? 

(పవవాణ విపర్యయేణ _ బండ్ల వ్య త్యాసము _ పొరయాటు _ ఒకదానికి 

మట్ొకటియెన మాటుపాటుచేత _ శరణాగతా అస్న్మీ _ (నిన్ను శరణుజొచ్చు 

చున్నాను _ కాపాడవలనీనది, 

న ఛేకవ్యం _ భయపడవలదు, దిగలపడవలడు _ భవతు = శాసీ ఏనం 

వషాయామి _ వీనిని మోసగించేెదను, సత్యం రాతీసీ ఏవ ... = నిజముగా (ఇందు 

రాతుసీయే యున్నది. తల్ కథం న త్వం ముహ్హైతి అథచారః తీడాకిం త్వం 

సనభఖీతః = మటి ఎట్లు _ ఏల _ నిన్ను దోంచలేదుు .. = స వేల తీనయుడ లేదు _ 

శళారుని ఒకమాటక జేటొొకమాటయెన విపరీత ఫాషితము, కిం అనే నిరూపి 

తేన _ దానిని పరీ&ీంచి రుజువు వేయుట చేత ఏమి (పయోజనము * ఫునః _ మటి, 

యది ఊద్యానపరంపరయా .., = తోటల వరుసలో నే _ చల్లంగా శాలు కాలక 

తలశాలక _ పద్భ్యాం _ పాదములతో నే _ నడచియీ _ ఊజ్జయినినగరముం జూొత్తు 
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శ కా__ఏవం కృతే కిం భవతి, (ఏవం కిదే కిం భోది 1]. 

విటః__వవం కృతే వ్యాయామః చేవితో, ధుర్యాణాం చ 

పర్మిశమః వరిహృతో భవతి, 

శ కా_వఏవం భవతు, స్థావరక చేట, నయ [వవహాణమ్, 

అథ వా తివ్ట లిస్టు. "దేవ తానాం _బాహ్మణానాం బాగతే శర ణేన 

గవ్భామి. నహి నహి, (వవహాణ మధిరుహ్య గచ్చామి, యేన 
దూరతో మాం (వేత్య భణిష్యన్ని - * వమ రాష్ట్రీ య వ్యూలో 

భట్టారకో గచ్చతి, * [ఏవం భోదు. ధఛావలఆ చేశా, ణేహా 

పవహాణమ్, అధవా చిక చిక చేవడాణం చ అగ్గదో చలచేణ 

గచ్చామి, ఇాహీ ణప, వవహాణం అహిలుహిఅల గచ్చామి. జే 

దూలదో మం పక్ట్రీఅ భణిశ్యన్ని = “ఏశే శే లల్లి అ శాలే భశ్జాలకే 

గచ్చది" 

కదా 
వటం తాల లజ లాజాననాచాా 

మేని, ఆప్పటికి _ దాన _ ఏమి తప్పుకలుగును * నడి చిపోదము రా. ఏవం కృతే 

*ై అట్టు చేసిన ఏమగును* _ ఎందులకు అది ఉపాయ మగును _ అనుట, 

ఏవం కృతే వ్యాయామః ల క ఇట్లు చేసిన వ్యాయామః _ క సరకు, కాళ్ళకు 

'దేవోనికి బలముకలిగించు అభ్యాసము _ నడదుట ఒంటికి మంచి కసరత్తు _ 

సేవితః _ వేయంబడినది; అగును _ తరువాత స్నానభోజనాలవన బాగుగా అనుకూల 

ముగా నుండును; ధుర్యాణాం ... = ఎడ్లకు అలు తప్పించుట యగును ఎంతో 

ఎండలో వచ్చినవి. బరువులేక నులువుగా మెల్లగా పోగలవు. కష్టము ఉండదు, 

ఏవం భవతు _ ఆశే ఆగుగాక _ కానిమ్ము, క్యాలకు (డు సాటి లేని మాఖుళా డును, 

ఆతిచపల చిత్తుండును_ఒక మాటమీద నిలుచువా(డు కాడు, దేవతా నాం (బోవ్మా 

కానాం చ... = దేవతలయు (బాహ్మాణులయు చెదుర కాలినడక తో పోవుదునా* 

నహినపా _ ఊహు _ వలదు వలదు, (పవవాణం .., = బండి యెక్కి య్ పోవుదును' 

దేన _ అనంగా దాన, దూరతో .. = దూరమునుండియే నన్ను చూచి చెప్పుకొం 

దురు _ ' వీ(డుగో రాష్ట్రియుండు శ్యాలుండు దొర పోవుచున్నాండు _ అని, 



అవ మో2౭ జః 449 

విటః..(స్వగతమ్ ) దువ్క-రం విష మావధీక రుమ్. భవతు, 
ఏవం తావత్. (|వశకాశమ్) కాణేలీమాతః, వపా వనన్నసేనా 
భవ న్న మభిసారయితు మాగ శతా, 

ననన్న---శాన్నం పాొమమ్, శాన్నం పావమ్. [సననం 

పావమ్, నన్శం పావమ్ ], 

ఫకా___(నహర్షమ్ ) భావ భావ) మాం (పవరపురువం 
మనుషమ్యం౦ం వాసు దేవకమ్, [ భావే భావే మం వవలపులిశం 

మణుళ్ళం వాశు చేవకమ్ |] 

వీటః___ అధ కిమ్, 

కా లేన హ్యాపూర్వా (ీః నమాసాది తా, తసి న్కా- లే 

మయా రోవి.తా, సాం[వతం పాద యోః వతి త్వా [వసాదయామి, 

[ తేణ హీ అపువ్యా నీలీ శ్రమా శాదిదా, తన్శిం కాలే మవ లోళా 

విదా. శంవదం పాబేశుం వడిల వశాచేమి ౫. 

వీటః___సా ధ్వ్యభిహితమ్, 

స్వగతమ్ _ తనలో అనుకొన్నాండు _ దుష్కరం విషం కు ్ పషధీకతుకామ్ _ విష 
మును (చంపుడానిని మందుగా _ రోగము మాన్ని కాపాడుదానింగా చేయుట, 

దుష్కరం = అలవిపడదు, భవ న్దం అఫిసారయితుం _ నిన్నుం గూడుటక 

వచ్చినది, కాపాడెద నన్నవాండు ఈమాట ఏమి యుపాయమని చెప్పి నాడో 
భావుండు, 

శా నమ్ పాపం _ నేను అఖిసరిం చెద నన్నమాట వినుటవలని పాపము శమిం 

చును గాక, మౌం (పవరప్రరుషం = నన్ను ఈ'ేష్ట పురుషునా 1 తక్కి_నమాటలు _ 

మనుష్యం ఇత్యాది శశారునిపునరు కలు, తేన హి అవూర్వాశీ/8 ... = అ్టేని, 
ఏప్పుడు లేని _ (కొత్త - సీరి _ సమాసాదడితా = పొందంబడినది, బళి _. అనుట, 

తన్ఫీకాకాలే ... = ఆసమయమున _ మనము వెంట తటిమితిమే _ 1, అప్పుడు _ 

మయా రోపితా = నాచేత కోపపడునట్లు చేయంబడినది. (అందువలన) సాంప 
తం ... = ఇప్పుడు పాదాలలో పడి అలుక తీ చిక (పసన్నురాలిం జే-ససెదను, సాధు 

MR — 57 
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శ-కా__ఏవ పాదయోః వతామి, (ఇతి వనన్నసేనా మువ 

సృత్య ) మూతః, అమ్బి శే, శృణు మమ విజ్ఞ సిమ్, [ఏ వశే పాచేశుం 

వదేమి, అత్రైకే, అమ్బిశే, శుణు మమ విల్లా క్విన్ ]. 

క్ల, ఏవ వతామి చరణయో ర్విశాలన్నే శే, 
హాస్తాష్షులిం దశనఖే తవ శుద్దదన్చి 

య త్తేవ మ యావకృతం మదనాతుశేణ 

త్ర కై మితాసి వరగాతి త్ర వాసి డానః, రాలా 

[ ఏశే పడామి చలజేశు విశాలశేన్నే 
హా శ్ఞలిం దశణ హే తవ శుద్ధదన్ని 

జం తం మన అవకిదం మదణాతు లేణ 

తం ఖమ్మి దాళ్ వలగ ల్సి తెవ మ్మ దాశే ] 

ఆభిహితమ్ = చక కాగా వెప్పితివి, ఏహ పాదయోః పతామి _ ఇదిగో పాదము 
అలో పడుచున్నాను, ఆ తిశే_ అమి శే = అమ్మ తలి ,.. = ఇటు తనక 

అణాల రగ ar 

భోగ్య గా రీలంప(బడినదాని సంబోధనము _ మూఖకాత _ తెలివి లేమి, 

ఉపసృత్య = తటిన్సి, 

న, ౧౮. విశాలన్నేతే = ఓ వెడందకన్నులదానా, ఏప.$ = ఇదిగో, 

చరణయో;ః = పాదాలలో, పతామి = పడెదే, కుద్ధద చి = తెల్లని _ తళతళని _ 

దంతేములుగఅచాచా, = సీక్రు _ దళన ఖే _ (షపోదాల) పదిగోళ్ళయందునా లా 

వాసాఇులిం = చేతులు _ pres గలవానిన్సి మోడ్చుటను, కరోమి _ అని 
వు 

శేషము _ చేసెద సే, వరగ్యాతీ _ అందమెన _ (శేష _ ఆంగములుగలదానా, 
a ౪ 

మదనాతు నేణ మయా = మదనచాభపడుచుండిన నాచేత, తవ = నీక, యత్ 

..=వీ పా గభకాదాసీ _ అనియు యథా న పరిభళ్య తే 
కథా వరు _ అనియు - ఇట్టిది ఆపకార (పకారము 1, అని యి క్లైల్ల _ ఏయపళారము 

ఆపకృతం=ఏ ఆపశారము . 

చవేయయడినదో, తత్ కూమితా ఆస్సి= అది మన్నించునటు చేయంబడితివి, దాని 
య 

చెల్ల మన్నింపవే అని అడుగుచున్నాను, తవ చాసః అన్ని = నీవ చానుండను అగ 

చున్నాను, 

సీపాదాలలో పడీ (మొక్కెద నే _ శా తప్పులు మన్నింప వే _ నీదానుండను.= 
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వనన. ( స కోధమ్ ) అపహీి, అనార్యం మ_న్న),యసి. 
0 

[ అవహి, అణజ్ఞం మనేసి ]. ( ఇతి పాదేన తాడయతి, 

న్రకా___( స క్రోధమ్ ) 

న్లో, య చ్చుమ్బిత మమ్చికా మాతృకాభిగతం 

న దేవానా మపి య త్స )మాణమ్ 

త త్వాతితం పాదత లేన ముణ్ణం 

వనే శృృగా లేన యధా వ్యుతాజ్బ్వమ్, లగా 

[జే చుమ్చి బే అమ్బిక మాదుశేహింగ డే 

ణ చేవాణం వి జే వణామమ్ 

శే వాడిచే వాదత లేణ ము్ణో 

వశే శిఆలేణ జధా ముదశే 7 

me వారా వా ఆనా. తానా మా చాలా లా టా పాడా జా —_— ద పా పనామా —_— ద లా న లా! 

అపేహీ = పొమ్ము ఆవలికి, అనార్యం = మర్యాదకాని తప్పుడు మాటలు 

పలుకచున్నావు. అని కోపముతో పలికి _ పాదేన తాడయతి _ శాలితో 

తన్ను చున్నది, స్మకోధమ్ _ దానికి శశళారునికి కోపము వచ్చినది _ కోపముతో 

చెప్పు చున్నాడు, 

నో, ౧౯. అమ్బిశా మాతృ శాఖఫిః . బహువచనము శశారఫాపితపు 

మౌమూలు తేప్పు! ఫునరు_క్రియు, (నా తల్లి చేశ, యత్ = ఏది, చుమ్బితేమ్ = 

ముద్దుగొనంబడినదో, 'జేవానాం ఆపి = దేవతేలన సయితము, యల్ 1పణామమ్ 

న గతం = ఏది (వంగి) నమస్కు_రించుటను పొంద లేదో, తత్ ముణ్ణం = ఆ (నా 

తలకాయ, వసే = అడవిలో, శ్చగా లేన = నక్క చేత, ము తౌబ్దిమ్ యథా = 

పీనుగు _ పీనుంగు నవయవము _ వర్క పాతితం = పడంగొట్టయుడినది, 

నాతేఅ మౌయన్ము ముద్దుగొన్న ది, “దేవుళ్ళ కొనను (మొక్కొ_నిది. అది 

(నీపాడాలలో (వాలి సీచే_ కాలితో _ పడంగొట్టలుడినది _ ఆడవిలో నక్క_ చే 

పీను(గు వోలె, 



452 మృచ్చకటికమ్ 

అబే స్థావరక చేట, క్షత త్వ యెపా నమూాసాదిఠతా, [అశే 

భావలఆ చేడా, కహిం తుద వళశా శవమూశాదిదా | 

చేటఃభ ట్లక , (గామశక మై రుద్ది" రాజమార్షః, తదా 

చారుద తృన్య వృతువాటికాయాం (పవహాణం స్టావయిత్వా త (తౌవ 

తీర్య యావ చ్చక పరివృత్సిం కరోమి, తన చదేపొ (సవహణ 

విపర్యాసే నే హారూ డేతి తర యామి, [భక్టేే, గామశ అ లేహిం 

లుచే లాఅమగ్గె, తదో చాలుద తృశ్ళ లుక బాడిఆఏ వవహణం 

ఛావిఅ తహిం ఓదలిఅ జావ చక్క- వలివట్టిఅం క లేమి, తావ ఏశౌ 

వవహాణవివజ్ఞాశేణ బ్రహ ఆలూశే త్రి తశ్కేమి |. 

శకా.__కథమ్. [వవహణ వివరా చ నాగతా! న మా 

మభిసారయితుమ్, త దవత రావతర, మదీయా త్స)వహాణాత్ , 

త్వం తం దర్శిదసార్థ వాహప్వులేక మభిసారయసి, వుదియా గావ 

వాహయసి! త దవత రావతర గర్భదాసి, అవత రావతర. 

షా 

కృత సఫా త్వయా సమాసాదితా _ ఎక్కు_డ దొరకినదిరా ఈమె సీక్ర ౪ 

రాజ మౌగ౯ాః _ సర్కారు చాట, - ఊరిబండ్ల చే అడ్డ గింపయుడి (యుండ నది 

తదా బారుద త్త స్య ... = అప్పుడు చారుదత్తుని తోటలో _ తోంటకడ అనుట _ 

బండి నిలిపి, అక్కడ దిగి, చకాలుతీప్పుట _ అవతలకు జరుగునట్లు _ చేయ 6 

బోగా, అప్పుడు ఈమె, బండిమాటుపాటు వలన, ఇహ ఆరూణా ఇతి తకలా 

_యామి = ఇందు ఎక్కి నది అని ఊహించుచున్నాను, కథం! = ఎట్టూ ! బండి 

మౌలుపాటుచే వచ్చినదా! నన్ను వలచి హాడుటక శాదు, తత్ అవతేర +. ౫ 

కావున అవతర .. = దిగు దిగు నాదైన బండినుండి, త్వేం తం దర్శిద సొభ్గళా 

చావాపుతేకం ఆభిసారయనీ = సీవు ఆ దర్శిదుని కోనుటివానికొొడుకను వలపుగొని 

చేర(బోవుదువు మదీయా గాపా వావాయనీ = నావైన యెడ్డను (నిన్ను 

... మాయింతువు (వానిక డక) _ ఇవి కట్టిన బండిలో పోయెదవు ! వాని ముగానికి 

ఫెద్దు కూడనా! తత్ ఆవతర ... = కావున దిగ దిగు పుట్టుడాసీ, (భోగముధా నా? 

ఇంత ,పొగరా, నీక!) [ . 
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[కధమ్ వవహాణవివజ్ఞా శేణ ఆగదా. ఇమం అహి కశొలిదుము. తొ 

ఓీదల ఓదల మమేేలకాదో వవహాణాదో. తుమం తం దలిద్దశ త్ల 

వాహపుత్తకం అహిశాలేశి, మమ 'కేలకాఇం గోణాషం వాహేశి, 

తా ఓదల ఓదల గబ్బచాశి, ఓదల ఓదల. ] 

వన నృ-__-త మూర్యవారుద త్ర మభినారయ సిత యత్సత్యమ్, 

అలంకృ తా స్ట ్యమునా వచనన, సాం వతం య ద్భవతి తద్భవతు., 

[తం అజవారుదత ౦ అహిసాచేసి తి జం నచ్చమ్, అలంకిదమి 
జె సా. అవశ భే 

ఇమిణా వఅచేణ, నంవదం జం భోది తం భోదు ] 

వరా 

నో, ఏ తాభ్యాం "తే దశ నభోత్సలమణ్ణలా భ్యాం 

హాస్తాభ్యాం చాటుశత తాడనలమృటాభ్యామ్ 

కరామి తే వరతనుం నిజయానకా 

"ల్కే శేషం వాలిదయితా మివ యభా జటాయుః, ౨౦ 

తం ఆర్య చారుద తం ,*4. = యత్సత్యం oe ౨ అలడ్క తా అన్నీ అమునా 
అటి 

వచ నేన _ “ఆ చారుద త్తయ్యను వలచి వానిం జేరంబోవుచున్నావుి అని _ ఆమాట 

అవే _ నిజముగా అఅంకరింపంబడితిని, చారుదత్తుని ఆభిసరింతును అన్నమౌట 

మాత్రమును, విశేషముగా ఈఖలునినోట సయితము వెలువడినది _ అబెట్టి భూషణము 

చాక! సాంప్రతం _ ఇప్పుడు _ ఇంకను, యద్భవతీ త్ర ద్భవతు _ ఏమగుసో 

ఆదిశానిమ్ము _ ఇంక నా కేమెనను గానిమ్ము, నాకు ఇక పాణముపోయినను పోన్, 

చావ భయము లేదు, నష్టము లేదు లాభ మే, 

నో, ౨౦; ఏ త భ్యాం=ఇదినో ఈ, దళనఖం _ పదిగోళ్ళ నల్లగ లువల ప్ంట 

ములు _ శాదా మొ త్తేము - గల, వాసా భ్యాం డా చేతులతో, చాటు శత తాడన 

అమ్బ్పటా భాం = నూణు (పియో క్రులు (శడన _ శశారభాషితమున =) పలు 

కుట అను కొట్టుయందు ఎెంతయు ఆసగొన్నవెన _ తీగులము గొన్నవెన; 

వాస్తాఖ్యాం = చేతులతో, తే= త్వాం (_ శళారుని విభక్తి పొరపాటు నిన్ను, 

వరతనుం = మంచి (అందమెన) చేనాము గలదానిని, నిజ  యానశాళ్ = నాబండి 



454 మ్బ చ్చ కటికమ్ 

[ వచేహిం చే దశణహుప్పలమలణ్ణ లేహిం 

హా ఫ్టై హిం చాడుశ దతాడణలమ్నడేహిం 
కట్టావిం చే వలతణుం ణిఅజూణకాదో 

“శీశేకు వోలిదల్త్రిఅం ని జహా జడాతో |! 

పలుక. 

కో అ గాహ న మూర్ధ జే ప్వేతాః (ప్రై యో గుణనమనస్వి ఆః 

న లతా వల్లవ చ్భేద మర్ష న్ల్యువవనో దృవాః,. 
వగా 

త దుత్తిష్ష త్వమ్. అహా మేనా మవ తారయామి. వసన్మసేనే, 

_అవతీర్య తామ్ 

నుండి జటాయు: = జటాయువు _ (వానూమాకా ఆ బొ హనుమంతు 6డు _ 

కోంతికి కోంతి సరిగానుండి మేలు పాఠము అగు చేమో; శశారుని ఫురావృ ల్తీవికోధ 
భాషికమునక ఏదైనను సరే వాలిదయితాం ఇవ యథా = వాలి (పియ ఫార్యం 

బోలె (శశారపునరు క్రియు), శేశ్లేషు = వెండుక అలో _ క్రొపథనం _ (బట్టుకొని 

కపాకామి = లాలగెదను. 

ఇందలి శ కారభాషిత నుఅభములగు భాషకే ప్వులను ఎన్ను కొనందగును, 

నావేతులతో సీవెం్యడుకలం బట్టుకొని, మాటలం గొట్లుచుం బోలె తిట్లు 

తిట్టుచు, బండినుండి నిన్ను ఆ (కిందికి లాగి పాజవైె తును, 

వో, ౨౧. ఏతాః స్త్రీయః = = (ఇట్టి = ఖీ ఈ స్రీలు _ గుణ సమన్వ్వి ఆః = 

(“వరత నుం' ఆన్నా వే _ అట్లు అందము మొదలగు గుణములతో కూడుకొన్న - 

సుకుమౌరమెనవారు _ మూధక౯ జేషు = వెండుక అలో, అ(గాహ్యాః = పట్టుకొన 

దగినవారు కారు, ఉపవన _ ఉద్భువాః = తోటలో పుట్టిన వైన _ మనము వంతయో 

దయతో ,పీతితో పెంచునవై-న, అతాః = త్రీంవలు, పల్హవడ చేదం = చివుళ్లుగిల్లు 

టను న ఆహకళా ని = (చేయం తగవు, 

కోపము వచ్చినను వారి గుణముం బటి అట్లు (కూరము గా లాగి “వెణికి 
అ య 

బాధింపందగరు. తోటలో “పెంచిన తీంల చివుళ్ళను గిల్లుదురా 2 
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(వనన్నసే నావతీ ర ్ఫాకాన్సై స్థితా) 

ఫరా. స్వగతమ్ ) యః న మమ వచనావమానేన తదా 

రోపాగ్ని ః నంధుమీతః, అద్రై్యతస్యాః పాద వహారే అా నేన (వజ్య 

లితః, త త్వాం పతం మారయా మ్యేనామ. భవతు, వవం 

తావత్ ((వకాశమ్), భావ, భావ, (జేకే శే మమ వఅణావవమూాచేణ 

తదా లోశగ్గీ శంధుక్టి దే, అజ్ఞ ఏడావ పాదప్పహో లేణ అశోణ వజ్జలి దే, 

తం శంవదం మరేమి ణమ్,. భోదు, ఎవ్వం చావ, భావే, భావే J 

న్థో య దీచ్చసి లమ్భుద శావి శాలం 

(పావారకం సూ తశతె ర్యుక్తమ్ 

మాంనం చ ఖాదితుం త ధాతుస్ట్రిం కర్తుం 

చుహూచుహూ చుక్కు చుహూ ఇతి, 99 

తశ్ ఊ _రిప్త త్వం = కావున నీవు లే, ఆహం _ ఏనాం ,.. = నేను 

ఈ మెను దింపిదను వసంత సేన దిగి ఎడముగా ఏశాంతమున నిఅంబడినది, 

తదా _ అప్పుడు యత్ తత్ మమ రోపాగ్నిః= ఏ యా నా కోపపునిప్ప _ 

యత్. తత్ _ అను లింగవ్య త్యాసము ళళారఫాషితమగుట చేత, సంధుకీతః = 

రగుల్పబడినద్యో తత్ = (సః అనుట) అది, అద్య = ఇప్పుడు, ఏత స్వాః, అనేన 

పాద పహానేణ = ఈ కాలి తన్ను చేత, (పజ్వలితః = "పను జ్వాల గా మండ౭కేయ( 

బడినది, తత్ సాంపతేం .., = కావున ఇప్పుడు ఈ పెను చంపివేసెదను, శానీ, 

ఏవం తావత్ = ఇట్లుగా _ (అందులకు పన్నకము మనసులో కదుచుళాకొనుచు అను 

కొనుమాటలు _ కానీ, ఇట్టుగా _ ఇత్యాది, స్వగత ము,) అంతట _ (పశాళము"గా, _ 

భావు భావ, 

వో, ౨౨, అమ్బదశావిశాలం = (వేలాడు కొనలం గలిగి వెడల్పును 

పొడవును ఐనదియు, నూ తళ తః యు క్రమ్ = "లెక్కలేని నూలు చుంగుళ్ళు 

కలదియు _ ఐన, పావారకం = కప్పుడు, ఉఊత్తరీయమును, తథాచ = అస్త 

మటీయు, మాంసం ఖాదితుం = మొంసము తినుటకన్వు చుహూ చుహూ చుక్క 
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[య దిచ్చశే లమ్బద శావిశాలం 

పావాలఅం శుతశ చేహిం జుత్సమ్ 

మంశం చ ఖాదుం తహా తుశ్జి కాదుం 

చుహూచుహూ చుక్క చుహూచుహూ టి |. 

తతః కిమ్? 

శ-కా___ముమ [వయం కురు. [ మమ పిఅం క లేపి శ, 

వీటః__ బాఢం కరోమి, వర్జయి త్యా త్వ కార్యమ్, 

శకా__ఛావ, అ కార్యన్య గన్లో 2_క్సి నాస్తి, రాశీ కాపి 

నాసి, 4 భావే, అకజ్జాహ గద్దె ప్ ణి లకన్ "కావి ఇల్లీ ]ః 

టః__ఆచ్య' తాం తరి , 
వా 

న్గ-క్రా 

అమ్ కీ 

నన్నసేనామ్, [(మాలేహి వశన్నశేణే 

విటః___( కరా వీధాయ ) 

చుహూ చుహూ ఇతి _ ఇటు జాబుచు కీల్బచు లాట వేయా చు, తుష్టిం కతుజాం = 
య ౬ ౬ 

తప్ చేనికొనుటకోను _ ముక్క మానుగ€ దినుటకను, యిది ఇచ్చసి = 

కోరుదు వేని, 

తతః కిం = దాన నేమి* అట్లు కోరుటవలన "నేమి #ే మమ (పియం కురు _ 

నాకు ఇష్టమెనదానిం జేయము, వాఢం = అలాగే _ కరోమి = వేసదనువ; వజకా 

యిత్వా అశార్యం = కూడనిపని తప్ప _ కూడని పనిని మొతము వేయను 

కూడినదై న సరే, చేసెదను, 

రాక్షసీ శా ఆపి నానీ = రాషసీ వవరును లేరు _ నీవు ఆశార్యము అని 

శంకించుటకు _ ఏదేని రాతేసిం గూ-చికాన చె నంగదా ఆశార్యమనుటక. మారయ 
సన్ననేనామ్ = = చంపవయ్యా, వసంతే సే సీను. కణొకా పిథాయ = (ఆమాట నీ విన 

న చెవులు మూసికొని _ ఎంత అకార్యము! _ అన్నట్లు, 
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న్లో, చాలాం (స్ర్రీయం చ నగరన్వ విభూషణం చ 
వేళ్యా మ వేశనదృశ (వణ యోపచారామ్ 

ఏనా మనాగన మహాం యది ఘూతయామి 

కి నోడుకేన పరలోక నదీం తరిష్య, ౨౩ 

ఫక్రా___అపహాం తే ఉడువం దాస్యామి, అన్య చ్చ వివిశ్తో 

ఉద్యాన బహు మారయనృం క స్యా (వేవీష్య లే, [| అహం "తే 

ఛేడకం దల్పశ్ళమ్, అల్ణం చ నివిశ్తే ఉజ్జాణే వధ మూాలన్నం కో 

తుమం పెక్టి శృది |, 

నో, ౨౫,  చాలాం = చిన్న దానిని, ఇంకను ఎన్నాళ్ళ్ళోబదికి ఏమేమో 

సుఖాలు అనుభవింపవలనిన దానిని _ అనుట, (స్త్రియం చ = ఆండుదియెైనదానిని _ 

ఆండుదానిం జంప6ంగూడదు కచా అనుట, నగర స్య విభూషణం చ = (ఈయుడ 

యిని నగరమునకే ఆభరణమువంటిది _ అందమునేతను గుణములచేతను _ ఐనదానిని, 

అ వేళ సదృళ (పణయోపచారాం = బోగమువీథికిని యింటికిని తగని స్నేహము _ 

అనురాగము _ చూపు మర్యాద _ గౌరవ _ ఆచరణలు గలదె న, జేశ్యాం = బోగ ము 

దానిని, ఏనాం = ఈెపెను ఆనాగసం = ఏత పూను ఎలు 6గని దానిని, ఘాతయామి 

యది = చంపుదుచేని, కేన ఆడుపేన = ఏపడవతో, పరలోకనదీం = పరలోక 

మునక చేర్చవలయు నదిని, తరిపమ్యే = దాంట(గలను * 

చాంట]నే లేనయ్యా _ ఇది బాలవధ, స్ర్రీవధథ, ఊరికంత టికి “సెబ్బర చేని 

దుఃఖముక లిగించుట, “నీనా విటు(డను, వేళ్యలు అశయయమెనవాండను _ నాకును 

ఒక తీటుగా ఆశ్రయ మెనదానింజంపుట, ఆ(క్రయ(దోవాము, కృతఘ్నత, శరణం 

గతాన్ని అన్నడి _ కావున అట్టి (పణయినింజంపుట్క, నిరపరాధం జంపుట _ 

ఇం దొక టొకటియు పరలోకమునకు రానీక (కీందంబడందోయున బే, మణీ ఇన్ని | 

శాప్పవలయునా * 

ఏపడవయ్యా ? పడవను చే ని చ్చెదను. ఆనదిం దొంటునట్రి పడవ యొట్టిదో 

యొటుంగ లేక, ఎడ్డబండిగల తాను, ఓక పడవను ఈటేనా అన్నట్లు _ ఇచ్చెదను 

అనుచున్నా (డు _ మాఖ౯ా తౌ పఖ్యాపనము, అన్యత్ చ _ మబియొకటియు, 

అనగా ఒక అనుకూలము గలదు, వినిశ్తే ఉచ్యా నే ఇవా = మటి (పాణి లేని _ 

MR — 58 
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శ్లో. వళ్యన్ని మాం దశదికో వనటేవతా శ్చ 

చన్ష శ్చ దీవకిరణ శ్చ దివాకరో ఒయపహా 

ధర్మానిలా చ గగనం చ త థాన్నరాత్నా 

భూమి స్వధా సుకృత దువ్మత సాథవిభూ తా, ౨౦౮ 

శకా_. లేన హి వటాన్తావవారితాం క త్వ మారయ, 

[ తెణ హా వడనోవ వాలిదం కదుఅ వూ లేహి ] 

విటః_మూర్భ, అవధ్యస్తో ౭_సి, 

నిజకానమెన _ తోటలో ఇక్కడ _ మారయ నం కః త్వాం (దత్యుతి = చంపు 
యూ వనాల 

చుండగా నిన్ను ఎవండు చూడగలడు క ఎంత రహస్యము ! పరలోకమునకు 

అడ్డమగునట్లు సాక్ష్యుము ఎవరు * ధారాళముగా నిరాఘాటము గా చేయవచ్చును. 

ఆ చేమిమాటయ్యా, మన పనికి మాటకు. లోకాన ఎందటు సాతులున్నా 

రనుకొన్నావు! 

నో, ౨౦, మాం = నన్ను, దశ దిళక = పది దిక్కు_లును, వనదేవ తా! 

చ = (ఈ) వనమును అధిప్టించినవారు _ వనదేవత లును చన్ను చ = చందురుC 

డును, దీ ప్పకిరణః = (మధ్యావ్నామగుట చే ఎంతే యు) (పళాశించు కిరణములుగల 

వాడు ఆయం దివాకరః చ = ఈ సూర్యుండును, ధమళలా ఆనిలౌ చ = ధవు౯ా 

జేవతయు గాలియు, గగనం చ = ఆశాళమును తథా = ఆఅౌ్లే _ మటీయు 
ఆనుట _ అ నరాల్మే (గ్రా) అంత రాత్మీయు, తథా = అ్త్రే _ మణటియు, సుకృత 

దుష్కుత సావీ. భూతా _ నుకృతము _ పుణ్యముగాన్సి దుష్కుతము _ పాపమా 

గానీ తన మిందనో తన యొదుటనో తప్ప మజెక్కు_డను జరుగుటకు లేదు గావున, 

వానికి తప్పక సాక్రీయైన భూమియు, _ పళ్య ని = చూతురు _ చూచుచున్నారు, 

వీరి కందతీకి చేవ తాభూతులకు కన్ను లేదు అనుకొన్నావా *€ ఇందణును చూతురు, 

తేన హీ=ఆఅఫుని పటాన అపవారితాం కృత్యా = గడలో ముగు 
ణం ar యె 

పఅంపంబడినదానింగా6 జేసీ మూఖ౯లా = తెలివిమాలినవా6ండా, ఆపథ్న స్తః ఆనీ = 
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శ కా__అధర్శభీరు "రేవ వృద్ధకలః, భవతు, స్థావరకం 

చేట మనునయామి, పుత్సగక, స్థోవరక చేట, సువర్షకటకాని 

దాస్యామి, [ అథ మ్మభిలూ వ జే బుడ్డకో లే, భోదు, 'భావలఅం 

వడం అణుణేమి, పుత్తకా భావలోకా చేడా, నో వళ్లు ఖణ్జుఅఇం 

దంశ్శమ్ |] 

చేటః___అహా మపి పరిధాస్యామి, [అహం పి వహిలిశ్శమ్ 

శ కా___సౌవర్షం తే ప్రీకం కారయిప్యూమి, [ శోవల్ణాం చే 

వీఢ "కే కాలఇశ్శమ్ ]. 

చేటః_అహ మ ప్యువ వేత్యోమి, [ అహం పి ఉవవిశిశ్శమ్ ], 

శ కా___సర్వం త ఉచ్చిష్టం దాస్యామి, (శవ్యం చే అచ్చి 

శ్లఅం దఇశ్శమ్ ] 

చేటః.._ అహా మపీ ఖాదిబ్యూమి, [ అహం వి ఖాయిశ్ళమ్ ] 

చీ! చీ! అతినీచుండ వెలిని! చేవతలన గుడ్డ మణుగటయ్యా, ఏష, వృద్ధ 

కోలః = ఈముది నక్కా, అధమకాశీరుః = ఆధర్మమునవ భయపడుచున్నా డు? 

వట్టి పిటికి భవతు = కానీ, స్టావరకం చేటం అనునయామి = అనుకాలపటుచు 

కందును _ ఒప్పింతును, ... చేట, సువణ౯ాకటశాని దాస్యామి = బంగారు మురు 

గులు ఇత్తును (పాక్ళతమున ఫోవగా ఖండు ఆ ఇం = అనియున్నది  ఖండుచా 

తెలుప కండువాకు (పకృతి యగునా * ఆపకూన బంగారు (జరిపని చేసిన ఆంగ 

వస్త్రము _ అగును చేటుని జవాబు _ అవాం అపి పరిధాస్యామి = నేనును ధరిం 

తును _ అనునది కండువా _ సరిగవస్త్తము _ అనుటకు సరిపడు చున్నది, 

తే పౌవణకాం పీఠకం = నీ బంగారు పీట, ఉప వేయ్యమి = కూరుచుండం 

గలను _ కూర్చుం డెదను, సవ౯క౯ాం తే ఈఊచ్చిష్టం = ఎంగిలి గా "నీను డిన మిగిలినది _ 
వేటుండు _ ఎంగిలి యానాదులవలె ఎంగిలియు, వీని యింట దీను వాడుకపడి 

యున్నా ండేమో _ అందు మేలి మొంసపుందాలింపుల శేష ముండును శాంబోలు, 
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శ కా__నర్వ చేటానాం మహతృరకం౦ కారయిప్యామి, 
[ శవ్యచేడాణం మహ త్సలకం కాలఆఇశ్శమ్ 3 

చేటః__భట్టక, భవిష్యామి. [ ఛట్టకే 'హువిశ్శమ్ ]. 

ధ్ర-క్రా___త్ర నృృన్యన్వ వమ వచనమ్, [తా మెళ్హేసి మమ 

వఅణమ్ |] 

చేటః._భట్టక, సర్వం కరోమి వర్ణయిత్యా ఒకార్యమ్, 
[భట్లే, శవ్వం క లేమి వజ్జిల అకజ్ఞమ్ ). 

శ కా__అశార్యన్య గన ఒవి నాస్తి, | అకజ్ఞాహ గనె వి om 
ణట్టి |. 

చేటః__భణతు భట్టకః, [భణాదు భట్టశే ] 

ఛ కా___వనాం వన నృసేనాం మారయ, [ఏణం వసన్య్మ కిణిఅం 

వమా లేహి ] 

చేటః_వసీదతు భట్టక ః, వయం మ యానా శ్వే కార్యా 

(పవహణపరివర్శనే నానీతా, [ వశీదదు భట్లశే, బలం మవ అణ 

జ్లేణ అజ్ఞా వవహణవలివ తృణేణ ఆణీదా ] 

ఫే -కా__అరే చేట, త వావీ న (వభ వామి, [అలే మేడా, 

త వావీ ఇ పహానామి | 

వేటూనాం మహతే రకం = వేటులకు ఆధ్యతుని ల చేటులమే స్త్రీని, కార 
కె 

యిస్యామి _ చేయించెదను _ బావతో రాజుతో చెప్పి _ సిఫారను చేసి మన్య 
స్వ మమ వచనమ్ = నామాటను ఆదరించు, వజ౯యి త్వా అశార్యం = కాదని 

పనిని మాని, +౪4 పని తప్పు, గస్దః అపి = వాసన సయితము, 

మయా అనాశ్యేణ = పాపుండ-నెన నాచేత _ ఆమెం చెచ్చుట పాపిష్ట మైన 

పని, అది శావించితీని _ ఆజానముచేత _ పొరపాటుచేత, (పవవాణపరివతే కా నేన = ఖా 
బండిమౌర్చువేత, తవ ఆపిన (పభచామి = సీమీి(ద సయితేము నాక (పాభ వము _ 
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అ ర జో జ 5 చేటః__వభవతి భట్లకః శరీర న్య, న వార్మితన్య, త్ర తున 

దతు (వ్రసీదతు భట్టకః, వీఖేవి ఖ ల్యహమ్, [ పహవది భట్లే 

శలీలాహ, ణ చాలిత్తాహ, తా వళీదదు పశీదదు భట్టశే, భాఆమి 
కు అహామ్ ] 
మ 

శకా__త్భం మమ చేటో భూశ్యా కస్మా ద్చిభేషి. 1 

[తుమం, మమ వేడే భవిఅ కళ్ళ భాఆశి ? 7 

టః__భట్టక, వరలోకాత్ , [ ఛభట్టశే, వలలోఅశ్ళ ] 

న కా__కః న వరలోకః ? [ కేశే పలలోవ ? ] 

చేటః__భట్టక, సుకృతదుమ్మ తస్య వరిణామః, [ భట్టశే, 

శుకిదదుక్కి- దశ్ళ వలిణా మే ], 

శ కా__కీదృశః సుకృత న్య వరిణామః ? [ కలి శే శుకిదశ్శ్చ 

వలిణామే? ] 

చేటః.._యాదృకో భట్టకో బహునువర్లమణ్ణిత ః, [ జాది శే 

భట్ట కే, బహుసువక్ణముడ్డే బే | 

కనాను జా వ లాలా జా - టట అనాలా. అకా 

ళక్సి లేదటరా, కలదు నా జేవామునకు _ డేవాముమో (ద _ అనుట న చారిత్ర స్య = 

నడువడిమాంద కాదు, మన్నించు దొరా (= భట్టక )) బిభేమి ఖలు అహమ్ = 

చేను భయపడుదునుగ దా, త్వం మమ చేటో భూ త్వా = నీవు నాక్ వచేటు6ందవు _ 

సౌకరవు. ఐ, ఎవరివలన _ దేనివలన _ భయప జెదవు * 

పరలోశాత్ = పరలోకమువలన _ చచ్చిన తర్వాత పోంగలఅ చోటువలన, 

(పరలోకము) సుకృత దుష్కృత స్య పరికామః = ఫుణ్య పాపముల యొక్క ఫలాను 

భవము _ కీద్భళ॥ సుకృత స్య పరిణామః * = ఫుణ్యముయొక్క_ ఫలము” ఎట్టిది * 

యాద్భృశః ఛట్టకః = ఎట్టివాండో దొర _ ఆది _ అనుట _ అనలా బహునువర్త 

ములచే _ పలు బంగారునగల చే అలంకరింప (బడినా(డో, దొర, ఆది అనుట, 

అది సుకృత మునకుఫలను, 
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శ కా___దుష్కృతన్య కీద్భశః 2 [ దుక్కి-దశ్శ శీలిఢే? ] 

చేటః_యాదృశో ఒహం వరవిణ్ణభతుకో భూతేః, తే 

దకార్యం నకరిష్యామి. జాదిశే హే వలపిణ్ణభక్టే భూదే, తా 

అకజ్జం ణ క లబ్రిశ్ళమ్ ), 

వి 

కశా___అశే, న మారయివ్యసి? ((అలేే ణమాలిళ్ళతి? 1, 
( ఇతి బహువిధం తాడయతి, 

చేటః...తాడయతు భట్రక క, మారయతు భట్టక ౪౩ అకార్యం 

న కరిష్యామి, | పిట్టయదు భట్టేశే, మాలేదు భఛట్టకే అకజ్జం ణ 

క లఇశ్ళమ్ ] - 

న్లో, యే నాస్టి గర్భడాసో వినిర్మితో భాగ ధేయదో మె: 

అధికం చ న [కణిష్యామి లే నాకార్యం వరిహారామిం. 9% 

దుష్కత స్య కీద్భశః = పాపమునకు ఎట్టిది ల్థి 

యాదృళః అవాం పరపిణ్ణ భరుకో భూత: = “ేనెట్టివాండనో _ పరుల చేతి 

(పిండిక) యన్న పు ముద్దను తినువాండ నెతినో, కత్ ఆశార్యం న కరోమి = కావున 

కూడని పనిని చేయను, 

ఆరే న మౌొరయిష్యుని _ కీరి చంపవా? తాడయతు ... నాూారయతు = 

కొట్లనీ, చంపన్, అశకార్యమును జేయును, 

వో, ౨% యేన = ఏకారణముచేత, భొగ"ధేయదోుః = అదృష్ట ఫు 

దోషములవలన _ దురద్భషముల చేత, గభళ౯ాదాసః = ఫుట్టకనుండి నాకరుగా, 
౬ 

వినిమిజత1 = సృష్టింపలడితినో, ఆధికం చ = (ఇంకు ఎక్కు_వను, న (క్రీణి 

పామి = కొనంబోనో, లేన అశార్యం పరివారామి = చాన కూడని పనిని మాను 

చున్నాను. 

దురదృష్తవళమున ఇప్పటికే గర్భదాసుండనుగా ఉన్నాను, ఇంకను ఇంతే 

కివ్మ_వగా కొనను _ భాగ భేయ దోపాలను, కావున నేను పాపమును _ కూడని 

పనిన్తి మానుధును, 
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[ జేణ మి గబ్బడా శే విణిమ్మి దే ఛాఅధేఅవో శేహీం 

అహిఅం చ ఇ కీణిశ్ళం "లే అక జ్ఞం వలిహాలామి ] 

వనన్న___ఫావు శరణాగ తాస్ని, [ భావ, శరణాగదమ్మి ] 

విీటః__కాజేలీమాత; మరయ, మరయ, సాధు స్థావరక, 

సాధు, 

కో అ స్యేవ నామ పరిభూతదళో దరిదః 

(పేమ్యః పరత ఫలమిచ్చతి నాస్య ఛా 

తస్మా దమో శథ మి వాద్య నయాన్మి నాశం 

యే వర్థయ చన సదృశం నద్భశం త్యజ స్తి ౨౬. 

అపి చ 

వసంత సేన మరలం గూడ విటుని శరణు జొచ్చుచున్నది, వాండు ఏమి 

చేయునో ఏమి సేయ శ క్రయడో! 

మషకాయ _ మన్నించు, పాపము చేటుని, బళి స్థావరక బలి, 

వో, ౨౬, ఏపః ఆపి నామ = ఇతండు ఐనను_ ఇంఠ నీచుడు సయితము 

పరిభూతేదళః = ఎల్లరచేత అవమౌనింపంబడు దళగఅవాండు _ చేటు.డెనవాండు, 

దరిదుండు, నౌకరు_ పరత = అముష్మిక మును ఫలం=((మంచి) ఫలము (కావలయు 

నని, ఇచ్చతి = కోరుచున్నా (డు, అ'స్య భ తాజా = వీని స్వామి, న(ఇచ్చృత్సి = 

కోర డాయెొన, తస్మాత్ = అందువలన, యీ = ఎవరు, ఆప సదృశం అ తగని 

దానిని _ పాపము నే, వధకజాయన్ని = వృదిపజుతురో, సదృశం = తగినదానిని, 

పుణ్యమును, త్యజ న్ని = మానుదురో, అట్లి, అమో = వీరు శశారుని బోంట్లు, 

అద్య = ఇపుడు కథం ఇవ నాళం న యాన్ని = ఎటున లె నాశనము బొందరు * 

(ప్రకృత రాజపదము -గాను అన్నయింతురు _ యీ = ఎవరు, ఆసద్భశళం = 

అయోగ్యుని _ శళారుంబోంటివానిని, వథకయన్ని = పోషీంతురో, సదృశం = 

యోగ్యుని, త్యజ ని = విడిచిపటుదురో, అమో = అటివీరు కథం ఇవ = ఎటువలి, 
అబీ అం లు 
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శ్లో. రన్ధాానుసారీ విమమః కృ తాన్తో 

య దన్య దాస్యం తవ చేశ్వర త్వమ్ 

(శయం త్యదియాం య దయం న భుజ్నే 

య చేత దాజ్ఞాం న భవా న్మ_రోతి, ౨౭ 

శకా_( న్వగతమ్ ) అధర్షభీరుకో వృద్ధశృృగాలః. పరలోక 

భీరు "రేవు గర్భ దాసః, అహాం రాష్టి )యశ్యాలః కసా ద్చిఖమి 

అద్య = ఇప్పుడు _ సద్యః అనుట, నాశం న యాన్ని = నాళనముపొందరు శ ఈ 

రాష్ట్ర్ర్యియుంబో లె ఆసద్భకు(డు అకృత్యము చేయు వాండు తన పాపముచేత తన 

పోషవని _ నాశయతి = నాళముచేయును, శాొవున ఇట్టి వానికి సంపద నొసంగుటు 

రాజునకే నాశ కారణము, 

శేటుడెనను పరలోక ఫలమునకు జడియును గాని రాప్రిరియు (డు వణవ(6డు 

గదా, మటీ అకృత్యమును _ హత్యను, స్ర్రీవాత్యను, చేయునునును చేయును, 

జంకండుగదా. మతి యిటీవారికి లోకాన నాశము లేదుగ దా, 
ళు 

న్లో, ౨౭. కృతాన్నః = విధి విషమః = భయంకరు(డు, రన్దాంను సారీ = 

(మౌనిసికి కలుగు) తప్పునో దూటునో వెదకి అనుసరించును, యత్ = ఏలన ఏల 

యిట్లు చెప్పుట యనయగా _ ఆస్య = వీనికి, దాస్యం = నాకరుగా ఉండుటయు, తేవ 

చ = నీను _ నీకో, ఈశ్వరత్వమ్ = (వానికి దొరగా నుండుటయు, (అందులకే 

వివరము, యత్ = ఏలసు త్వదీయాం (శ్రియం = కీ సంపదను, ఆయం న భు జే» = 

వీండు అనుభవించుట లేదు యత్ = ఏలన, ఏత దాజ్ఞాం = వీని యు త్తరువును; 

భచాక = నీవు న కరోతి = వేయుట లేదు, 

విధి చాల భయంకరుండు, నమ్ముటకు లేదు, రంధమును కను ెట్టుచు నే 

యుండును _ మౌనిసికి కలుగ(దగిన తప్పా, దూజో _ వానికి తటాలున చొచ్చుటకు 

సందు, మానినీ జ్మాగత్త పూన శ కండు కాడు, అందుచేత లోశాన ఇట్టి యొగుడు 

దిగుడులు _ చేటుండు గుణము తెలివి గలవాండు, నీవు వటి మూార్దును. మణి వీనికి 

దాస్యము (వాసీనా(డు, నీక ఈశ ్టరతే (ము (వానీనాడు, నీసంపదను వీడ 

ఆనుభవించుట లేదు, వీని రాజ్ఞ ను నీవు చేయుట లేను. 



అష్ట్రమో ఒజ్క-ః 465 

వర పురుషమనువ్యుః, ((వకాశమ్) అరే గర్భదాన చేట, గచ్చ 

తమ్. అవవార శే (వవిశ్య విశాన్వై ఏకాన్నె తిష్ట, [ అధమ్మాభలువ 

బుడ్డఖో భౌ, వలలోఅభీలూ వశే గబ్బడా శే, హాగ్గె లట్లిఅశా లే 

కళ్ళ భాఆమి వలపులిశ మణు న్నే, అలే గబ్బ చా చేదే, గచ్చ 

తుమమ్, ఓవలశే పవిశిఅ ఏశన్నె వఅన్నె చిక్స ]. 

చేటః__య దృట్టక ఆజ్ఞావయతి, ( వసన్న సేనా మువసృత్య ) 

ఆశే, ఏతావా న్న విభవః. [జం భట్లే ఆణ వేది. అజ్ఞవఏ, వతి ే  

మే విహావే |. (ఇతి నిష్కా-/ న్నః। 

శ'కా___( వరికరం బధ్నక ) తిష్ట వనన్నసేనేే మారయి 

పామి. [చిక వశ న, శెణిఏ చిశ్ట, మాలఇశ్ళమ్ ]. 

వృద్ధ క్ళగాలః 4 = ఈ ముదినక్క_ (విటుడు, అధమకామునక జడీయుః 

చున్నాండు, గభ౯దాసః 4 = ఈ పుట్టు దాసుండు చేటుండు పరలోకమునక జడియు 

చున్నాండు, ఆవాం రాష్ట్రియః _ నేను రాష్ట్ర యుండను, రాజ్య పువాండను, రాజు 

బంధువను, కస్మాత్ ... = ఎవనివలన దేనివలన వెఆజతును * కావున ఈ మారణ 

కార్యమును నేన చేసెదను, అపవారశే (ప్రవిశ్య ,.. = ముగ పెట్టిన చోట _ 

గదిలో చొచ్చి అలుపు తీచుకాకొనుచు ఏకాంఠమున _ ఒంటరిగా నిన్ను ఎవరు 

ఏమియు అనక చేయక ఉండుచోట ఉండు, 

వసంత సేనాం పస్ఫత్య _ వసంత సేనను సమీపించి _ ఆశ్వ _ ఆమ్మా, 

ఏతావాకా మే విభవః = ఇంతే నాళకి, సీకో ఇంతకన్నను నీను ఏమియు సాయము 

వేయలేను_వీండు ఒకరికి ఎవరికిని ఆపని మొండి మూఖుకొ, ఎట్ల చ్చా! వీని బారింబడి 

ర్రిజే _ అన్నట్లు తన యసహాయత౦ జెప్పి నిష్కు_9మించి నాయడు, 

పరికరం బధ్నక _ నడికట్లు - దట్టి = బిగించి కట్టుచు = మారణపుయునికి 

సన్నద్ధుం డగుచు, 

వసంక సేన ఏశాంతమున ఇదెల కనుచు వినుచు వాడు చంప. నోరుట యూ, 

అందులకు విటు నడిగి తిర స్కృతు( డగుటయు, చేటు నడిగియు తిరస్కృతు.€ 

MR — 59 
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విటః.__.అక ము మ్మాగతో వ్యా పాదయిమ్యుసి ! 

(ఇతి గవే గృహ్హోకి 

శకా.(భూమా వతతి) భావే భట్టకం మారయతి, 

[ భావే, భట్టకం మాళేది ]. 

( ఇతి మోహం నాటయతి, చేతనాం లా 

న్లో, సర్వ కాలం మయా పుష్లా మాంసేన చ ఘృ లేన చ 

అద్య కార్వే నముత్పన్న జూతో మే నై రిక ః కథమ్? _౨ల౮ౌ 

(శవ్వకాలం మవ పుస్త మంశేణ అ ఘీవణ అ 

అజ్ఞ క జ్లై శమువ్పత్లే జాదే మే వెలివ కధమ్!? |] 

డగుటయు, అంతట తానె ఆందులకు కాసె బిగించుకొనుటయు చూచుచున్నది _ 

పాపము! అసహాయ, . సీ * అప్పుడు ఆమెమననున ఎటి దిగులు ఉండును! ఎవరు 
'2/ లు 

వణికజాంప(6గలరు! 

విటు(డు చేటునివలె ఊరక పోలేదు, వసంతసేన తన్ను రెండు తూరు 

శరణుజొచ్చిసది, ఆమెను చంపంగాడమికి తనకు వేయికారణము లున్నవి, ఆ 

మూరు తానెంత చెప్పినను వినలేదు, మతి నడుము బిగించి కట్టుకొ న్నాండు, 

ఆః _ అ, మమ ఆగతః ఎల = నాయెదుర చంపుదువా * ఇతి గలే 

గ్భహాోతి - అని మెడ (గొంతు పట్టుకొనును, శ కారుయడు[ నేల పెండి, భావో భట్రక 6 

మారయతి = ఛావుడు భట్రపని - దొరను _ చంపుచున్నాండు _ మోనాం = 

మూఛకా _ నాటయతి _ ఇది వేసగానికి నటనోప దేశము, వేత నాం లబ్ద్వా = 

మూభకానుండి _ తేటీ తెలివిపొంది, ఇ చెల ఆత్మగతము, 

నో, రొ,  సవ౯ా శాలం = ఎల ల ప్పడును _ నిమిష మైనను ఎడ లతెగక, మాం 

సేన చ "ఘృశేన చ = ఎజచితోను చరితోను మయా వుషు! = నాచేత పోపషింప 6 
లు 

బడి, ఆద్య కార్యం సముత్ప న్నే = ఇపుడు పని పొసంగలూా, మే వెరికః జూతః 

కథమ్ = సాద ళశ్రువవైతివే ఆ చెట్లు? 
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(విచిన్న్య) భవతు, లబ్బో మ యోపాయః, దత్తా వృద్ధశృగా 
లేన శిర శ్చాలనసంజ్ఞా, త 'ేతం (మహ్య వనన్నసేనాం మారయి 

సామి, ఏవం తావత్ , (|వకాశమ్) భావ, య త్తం మయా 

భణితః, త త్కథ మహ మేవం బృహత్తరైః మల్లకవమాకైైః 
కలె నాతో 2... కార్యం కరోమి. ఏవ మేత దజ్లీకారయితుం వముయా 

భణితమ్, [ భోదు, లబ్ మఏ ఉవావ, దిణ్లా బుడ్డఖో డేణ నిల 

శ్పాలణశ కా, "తా వదం శేశిఅ వశ న్న శేశిఅం మాలఇశ్శమ్, ఎవం 

దావ, భావే, జంతుమం మవ భణిదే, తం కథం హో ఎవ్యం 

వడ్డకేహిం మల్ల క్క- వృమాకోహీం కు లేపిం జాదే అక జ్ఞం క లేమి? 

ఎవం ఏదం అజ్లీకలా వేదుం మవ భణిదమ్ |, 

విట! 

న్లో, కిం కులే నోవది స్టేన నీల మే వాత కారణమ్ 

అ త్ర ం శు చి న భవస్తి సుత రాం బ్బ లః సువె లే కక్టాకి దుమాః, ౨౯ 

నన క ద నాడా rr 

మయా ఉపాయః = నాకు ఉపాయము దొరకినది, ఈముది నక్క _ విటుడు _ 

శిర శ్బాలనసంజ్ఞా - తీలయాడించుసన్న వేసీనాండు, వసంత సేనకు _ ఏమో ఫర్వా 

లేదులే అన్నట్టు, తత్ ఏకం (పేప్య ... = వీనిని పంపివేసి (నాయు క్రిచేత) 

(తవా౯తు వసంతే సేనం జం "పెదను, వం తావత్ _ ఇట్లు ఆగుంగాక. యత్ 

త్వం మయా భణితః _ నీవు నాచేత ఏమి వెప్పంబడితివో ఆది, అవాం మల్ల క 

(ప్రమౌవాః బృవాత్రేరెః కలై! జాతః _ చేను మూాకుళ్ళంత _ టంకాయచిప్ప 

అంతే _ గొప్ప కలాన పుట్టినవాండను - గొప్పకు ఉపమొనముగా చిప్పను 

మూకుడుంజెపుట ళశారుని మూఖజాత _ మహాసము ద్రవిశాలమెన _ అని వాని 

భావము, కులైెః అని పంచమికో స్పమికో తృతీయయు _ శశార ఛాషయగుట 

చేత, ఏవం అశార్యం కరోమి_ఇట్లు కూడనిపని చేయుదును ! ఏతే దజ్లే కారయితుమ్= 

ఈ పేను అంగీకరింప జేయుటకు, ఏతాం _ కు, ఏతత్ _ అన్నా (డు, 

వ్ల ౨౯, కలేన ఉపదిపేన కిం = కులమును చెప్పు (కొన్తుటచే ఏమి 

(ప్రయోజనము క అత్ర = ఇందు, ఈవిషయమున అశార్యమును మొనునెడ, శీలం 
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కకా__భాన, వపా త వాగతో లజ్ఞతే, న మా మళ్లీ 
కరోతి. త ద్దచ్చ. స్థావరకచేటో మయా తాడితో గతో ౭ఒపి, 
వవ (వవలాయ్య గచ్చతి, తస్మా త్తం గృహీ త్యాగ చృతు భావః. 

[ భావే, ఏశా తవ అదో లజ్ఞాఅది, ఇ మం అజ్లీక లేది, "తా 

గచ్చ థావలఅచవేడజే మన పిన్సి చే గ దేవి, వశే వలాఇఅ గ చ్చది. 

తొ తం గణ అ ఆఅచ్చదు భావే |, 

వ్టః.___( నస్వగతమ్ ) 

శ్లో, అన్నత్సమతుం హీ వన న్న సేనా 
శెజ్టర్యభావా న్న భ చేత మూర్ధమ్ 

వీవకారణమ్ = నడువడియీ కారణము _ (పయోజకము. సుక్నే తే = మంచిపొలాన, 
క ట్పైకదుమౌః = ముండ్ల చెట్లు సుతరాం స్ఫీతాః = మిక్కిలియు బలినినవి, భవ న్నిె= 

కలము. గాదు సుశార్యశార్య |గవహణాగ(వహణములక కారణము, మే 
మనగా శీలమే అందుల కారణము, మంచి సారవంతపు పొలములో పడ ముండ్ల 

రత చెట్లు (తుమ్మ _ జెముడు) మటింత లావుగా ఎదుగవా॥ి 

ఏషా తవ ఆగతః లజ్జ తే _ ఈఎవె నీయెదురుగా నీగుపడుచున్నది. (ఆందు 
౧ 

చేతునన్ను ఒప్ప్వుకొనకున్నది, తత్ గచ్చు _ కావున(నీవుపొమ్ము, విటుని పంపను 
సాకు చెప్పుచున్నాడు _ స్టేవరక వేటః ... = చేటుండు స్టావరవండు, నాచే 

కొట్టంయడినాండు, ఇక్కడినుండి పోవనుం బోయినా(డు, ఏసు (పపలాయ్యగ చృతి ఆ 
వాల డెక్కడి కైనను పరారియగు సేమో, కావున (నీవు పోయిివాని౦ గొనిరమ్ము _ 

అట్లు పాజిపోనీవ, విటుండు స్వగలేము గా శళశారునిమాట ఆంగీశార్య మే అని యను 
కొనుచున్నా(డు, 

' వో, వేం, పా అణ ఏకారణాన్క అస్మత్ సమరం = చాయొదుట, వసన సేనా, 

శౌగ్తీర్యభావాల్ = పరువునభి పొయము (= తలంపు) వలన. మూఖకాం న భ జేత = 
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తస్మా త్క_రో మ్యేవ ఏవిక మస్యా 

విని కృవిశమ్మురసో కి కిం కామః, 3౦ 

(|(వకాశమ్) ఏవం భవతు. గచ్చామి, 

వన న్న___( వటాన్నే గృహీ తా) నను భణామి శరణాగ 

తాస్ని , [ణం భణామి శరణాగద మ్మా 

విటః.._.వసన్నసేనేే న ఛేతవ్యం న భేతవ్యం, కాకేలి 

మాతః, వనన్మసేనా తవ హస్తే న్యాసః, 

న కా__వవమ్, మమహన్న వపా న్యా సేన తిప్టతు, [ ఎవ్వమ్, 

మమ హశె ఏకా ణాశేణ చిక్సదు ]. 

విటః--నళ్యమ, 
కాజా 

—_— —_ తు — అజా అరా కాజా న ల ననన 

మూఖుజని పొందదో, కస్మాత్ = అందువలన, ఏషః = ఇదిగో నేను, అస్యాః = 

ఈ మెక, వివి క్షం కరోమి = విజనము చేనెదను _ ఎవరు లేక, శళారునితో 

మొత మే ఉండు ఏశాంతమును కలిగిం చెదను, కామః = కామము, నివి కృవిశమృ 

రసః హీ = విజనమునందలి _ ఎవరు చూడరు వినరు, అంతయు రహస్యము _ అను 

నమ్మక ము (= నిశ్రమృః, సారముగా రుచిగా గలది, 

ఎట్లును వసంత సేన బోగముది, అమ్మమాట విని యుండవచ్చును, తౌనును 

చాపఅలము వహించియుండవచ్చును, ధనమునకు, బండ్లమార్చు అనుట ఉ తమా 

టమే కావచ్చును. అందును చను తొలుత నీ _ ఇది సద్భశ మొ యు క్షమా ఆని 

అనియు ఉన్నాను, సిగ్త కావచ్చును. కనుక చేను పోయెదను అని పోవంగా _ 

పాపము వసంత సేన మరల వాని ఉ త్ర రీయముకొన పట్టుకొని _ నను భణామి ... = 

ఓయి, ఆయ్య;, వెప్తుచున్నానుగడా _ శరణాగతురాలను అని, ఇది మూడవ 

తూటి గట్టిగా గుడ్డను లాగి చెప్పుట, వస న్లసేనా తవవా స్టే న్యాసః ... = సీ చేత 

ఇల్లడయయ్యా _ శాపాడిి ఎప్పటివలె అప్పగింపవలయును _ అన్న మాట, 

న్యా సం ఆన్నమౌటను రెట్టించి చెప్పించి, సత్య మనిపించి పోయినాడు, “న్యాసికు 

(పాక్ళతే మెన శాక కు సాకముి అనియు ఆగును, ఐనను శశారునికి ఆంతే తెలి 

వియా ? ఇందుల చూపజుకు ఏమేని అట్టిది తోంపవచ్చును - ‘Dramatic Irony’ 

ఆనందగినది, వానికి అప్పగించు చున్నాండు, నాశనమునశే! అని మరల అంతలో _ 
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శ కా__సత్యమ్, ( శచ్చమ్ | 

ఎా( కించి ద్దత్యా) అధవా మయి గతే నృశంసో హాన్యా 

'జేనామ్, త దవవారిత శరీర; వశ్యామి తావ దన్య చికీర్షి తమ్, 

ఫకా___ఛవతు, మారయిప్యామి, అధవా కవటకావటిక 

ఏవ (_్రాహ్హుణో వృద్ధ శృ గాలః కదాచి దవవారిత శరీనో గత్వా 

శృగాలో భూత్యా కోవటం కరోతి, త ేతన్య వజ్బనానిమి త్తే 
మేవం తావ త్క-రిష్యూమి, ( కుసుమావ చయం కుర న్నా తానం 

మణ్ణయతి) చాలే బాలే వసన్నసేనే వహి, | భోదు. మాల 

ఇశ్శమ్, అధవా కవడకావడికే వశే బహ్మళే బుడ్డఖో డే క చాపి 

ఓవాలిదశలిలే గడిఅ శిఆలే భవిఅ పహాలుభులిం కేది, తా ఏత 

దశ్శ వష్పాణాణిమి తృం ఎవ్వం దావ క లఇశ్శమ్, వాళూా వామా, 

వక న శేణిఏ, వహి, 

విటః..అయే కామో సంవృత్తః, హాన్య నిర్భృతో ౭_స్ఫే, 

గచ్చామి, ( ఇతి నిష్కాన్నః, 

క్రి దత్వా _ రవంత పోయి, అథవా మయి గలే ... = అట్లు గాదు “నీను 

పోయగాశే (నృళంసః =) [కూరుం డీతండు ఈమె నొకవేళ చంపు నేమో, 

దత్ = కావున, ఆపవారిత శరీర _ చాంపంబడిన శరీరముగ అ వాడని , ఇంతే 

టంతేట దాయగియుండి, పరికిం చెదను, అథవా = అట్లుగాక ఒక జేళ, కపటశాపటి 

- “కపట” అనునది శకారుని ఫునరు క్లివంటి చేర్పు. “శాపటిక* అనియే మాట _ 
cnt, srg స్వభావము గలవాడు _ కుసుమాపచయం కవ౯౯ _ ఆత్మా 

+.వూవులు కోయుచు వానితో తన్ను అలంకరించుకొనును, వాసు వాసు _ 

విల్లా, లాలా ఇది యనురాగంప్ర సంబోధన, ఈచేస్తలం జాచి తన్ను మోస 

పుచ్చంజేనినవి అని యనుకొనక, పర్వా లేదు, శామీయొనాండు _ ఇంక వసంతే 
చేనక ఏమియు చేయడు వా చం సంతోషము! నివృకాతః అస్మీ = ఊజట 

నం 
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స-కా_ 

AR సువ ర్షకం దదామి (పీయం వదామి 

వతామి శీశేణ నవేవనేన 
0 ౬ 

త ధాపి మాం నేచ్చసి శుద్ధదన్ని 

కిం సేవకం కష్టమయాా మను ప్యూః, 5౧ 

[ శువళ్ణాఅం చేమి వీఅం వచేమి 

వడేమి లీశేణ శ వేళ్ల కేణ 

తధా వి మం తేచ్చి శుద్దద న్ని 

కిం శేవఅం కశమఆ మణుళ్ళా I 
రా 

చెందినవాడను . దిగులుతీటీనవాందను ఐతిని, పోయెదను _ అని నిష్ప మించును 

చేటుడు ముందే పోయినాడు _ వీడు ఇప్పుడు _ ఇంక నట "నెవండును (సాకీ 

లేడు _ శ శారకృత్యములకు, 

నో, ౨౧,  నువణకాకం దదామి = బంగారు _ నగలు _ ఇచ్చెదను, [సీయం 

వదామి = (పియము _ ఇంపుగా _ మొటలాడుదును;, సవేష్ట నేన _ పాగాతోడి, 

ఫీచేకాణ = తలతో పతామి = (పాదాలలో పడెదను, తథా అపీ = ఐనను* 

కుద్ధద చన్లి = "తెల్లని దంతాలదానా మౌం న ఇచ్చని = నన్ను ఇచ్చగొనవు! క్రీం = 

ఏమీ, శే = నీకు, వయం = “నేను (వీకవచ నాథ కము, కాష్పమయా మనుష్యాః = 

కొయ్యతో వేసిన మౌనిసినా * 

కిం లేవయం _ లతే వయం అను దాని _పాకృతము “శే వయః _ అనుదానికి 

*సేవకం అనియు భాయ యగును, ఆ పమోొన్వ దాసభూతుని, మొంన ఇచ్చసి _ 

ఆని అన్వయము, కాష్ట్రమయా మను ప్యాః _ _ అని రెండుమాటలు ఒక శాక వాక్యము, 4౯ 

మానిని - అనగా నేను అని అధ్యావహోర్యము, కొయ్యతో చేయంయబడితినా ? 

చేను మానిసీశాద ఆక, కొయ్య బొమ్మానా * బంగారము పె క్రైదను, (ప్రియము 

పలికెదను, పాదములం బడెదను అన్నను, తెల్లనిపండ్లదానా, నీ అందమున కై కద టే 

నీను వాంచిపోవు చుండునది, పల్లనందు వేమే ! 

# 
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వనన__కో ఇత నంచేహాః? (కో వత్గ నందేహో? ] 

(అవనతముఫీ “ఖల చరిత ” ఇత్యాది శ్లోక దయం వఠతి ) 

న్లో, ఖల చరిత నికృష్ట జాతదోవః 

కథ మిహ మాం వరిలోభసే ధనేన? 
సు చరిత చరితం విశుద్ధ దేహం 

న హి కమలం మధుపా;ః వరిత్వజ న్ని, 32 

న్లో, యత్నెన నవితవ్యః పురుష? కులశీలవా న్లరిదో ఇవి 

నోభా హీ వణ, స్త్రీణాం సదృశ జనసమా| శ యః కొముః, 3౩3 
EP 

కః అత్ర సన్లేవాః = ఇందు _ నీవు కొయ్యవగుటలో _ సంచేవా మేమి * 
న్లో, 3౨, ఖలచరిత -కూరపు, దుష్ట్రమెన నడవడికలవా6డా, నికృష్ట = 

అధముడా, జాతదోవః = (ఎల్ల దోషములుగలవాండవు, ఇవా = ఇట, మాం = 

నన్ను, భేన కథం పరిలోభణే = డబ్బుతో, ఎట్లు అసగొల్బుదువు * నుచరిత 
చరితం = నుజనుని చరితమువంటి చరితము _ సాధువులవ సత్కార్యములకు ట్ 
యోగపడుటయ్ అది _ కలదియు, వికుదడేవాం = నిమ౯ాల మెన డేవాముగ అవియయూ 

నగు కమలం = పద్మమును, మధుషాో = (మరందమాను తుమ్మెదలు, నపరిత్య 
జని క = విడిచిపెట్టవు గదా, 

అడుదానిని నన్ను చంపుండుు నీను చంపుదును _ ఆని వూని ఆనుచుచే 
యున్నావు, ఇందాకటినుంచి, (కూ రాళ్ళ, సీచుడ, ఇట్లు సీదోపాలు (పక టము గొ 

వఎెబుంగ (బడు చుెనీ యున్నవి, అట్టి నీవు నన్ను ధనముతో ఆ సగొల్చి బెల్లి ంప6 
జూ చెదవు. తుమ్మెద కమలమును వీడునా * ఏమి దాని అందము చందము సౌరభము, 
మరందఫు మధురిమ! అట్టి బారుదతుని నేను వీడుదునా*ి _ ఆనుట, 

చ 

వో, 33, కల కీలవాకా పురుషః = వలము (గొప్ప యింటి పుట్టుక) 
గుణము గఅ ఫురుషుండు, దరిదః ఆపి = దర్శిదు. డైనను యత్నేన = పూనికతో, 
సేవితవ్యః = సెవింప(దగినవాడు, _ పొంద(దగినవా(డు, వానికి సేవలుసేయ6దగును _ 
"పణ స్త్రీణాం = వెలయాండక, ఊరక వెలపెట్టిన మా(క్రవ నేవించుట కాదు 
గుణము 'సద్భృశ జన'సమా (శ్రయః = తీ గినజనమును లూ యాూపలీలఅములుగల వానిని ఆక 
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అపి చ, నహాకారపాదవం సేవితా న వలాశపాదవ మజ్లీకరిప్వా మి; 

[అవి అ, నహఅరపాదవం సేవిఅ ఇ వలానపాదవం అక్లీకరిస్సమ్ ], 

శ కా__దాస్వ్యాఃపు త్రి, దరి దచారుద తృకః నహాకార పొదవః 

కృతః, అహం పునః వలాశో భణితః, కింశుకో 2పి న కృతః, 

ఏవం త్యం మహ్యం గాలిం దద త్య ద్యాపి త మేవ చారుదత్శకం 

నరసి, .[చాశీయేధీయే, దలిద్దచాలుదత్తశకే శహఆలపాదవే కడే, 
హే ఉణ వలాశే భణిదే, కింశుకి విణ కడే, ఏవ్వం తుమం మే 

గాలిం చేస్తీ అజ్ఞ వి తం చేవ చాలుద త్తృకం శుమ లేశి ], 

ననన్న---హృదయగత ఏవ, కిమితి న న్నర్యతే. (హిఅ 
. అ అగదో చ్లేవ; కిం త్రి న సుమరీఅది? ] 

యించిన, కామః = శావము, శోభా హీ =క్షి ర్తి కలిగించునది ఆలంశారమగునది 

కదా, దాని వలననే _ చారుదతున్కి గుణకీలమవా తేరుని దారి ద్యము (పసావింప( 
ఆడాలి టి ఆట 

బడినఫు డెల్ల వసంత సేన “అత ఏవ కామ్య సే _ అత ఏవ కామ్య లే? అని యనుచునే 

యుండినద్కి పూవజాతరాంక (పస్తావముల లో, | 

అపి చ _ మటీయు _ అంతీయ కాదు అనుట _ సహకారపాదపం సేవితా - 

తీయమామిడి చెట్టును అనుభవించి, మోదుగు చెటును నీను అంగీకరింపను, 
వి, 

దాస్యాఃప్పు తీ = లండెకూతురా, (కృ దరిద్రుండు చారుద త్తి గాడు చారు 

దత్తక = అని కి నిందందెలుపును, _ శీయమా మిడి చేయబడి నాయడు, మటీ "నేను 

మోదుగు అనంబడితిని _ కింశుక నునియెనను అనంబడో నెతిని, “పలాళఃి అని రెండును 

పర్యాయములు _ అమరము, వేటుగా వానిం దఠంచుట శళశారుని మూఖజా 

భాపితము, 

ఏవం త్వం మవ్యూం గాలీం దదతీ _ ఇట్లు నీవు నాకు నిందనే ఒసంగుచ్చు 

అద్య ఆపి = ఇప్పుడును తం చారుదత్తకం = ఆ చారుద త్తిగానినే స్మరసి = 
—_ == 

త లంచుకొనుచున్నావు, హృదయ గత ఏన ౨, నావృాదయమున నే ఈ ండు 

వాడు _ వాదయముగ దా తలంపులకు చోటు _ ఇంగ తలఅంప(బడుచున్నా డు లా 

అని జేటుగా చెప్పవలయునా * తలంపంబదక యొట్లుండును + 

గగ -- 60 
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క కా__అ ద్యావి తే హృదయగతం త్వాం చ నమ మేవ 

మోటయామి. తద్దరి దసార్థ వాహక మనుష్య కాముకిని, తిష్ట, తెమ, 

| అజ్ఞ వి చే పాఅఅగదం తుముం చ శమం వ మూచేవి, తె 

దలిద్దశత్గ వాహఅ మణుశ్ళ కాముకిణి, చిక్హ చిశ్ల |. 

వనన్న-__భణ భణ, పున రవీ భణ, శ్రాఘనియా న్యేతా 

న్యత రాణి, [భణ భణ పుణో వి భణ నలాహణిఆఇం వడాఇం 

అక్ర రాళం ] 

శ కా__వరి తాయతాం డాస్యాఃపుత్తొ') దరి దచారుద తక 

స్త్వామ్, | వలిత్తాఅదు డాళీవపు త్తే దలిద్దదాలుదత్తకే తుమమ్ 1. 

వనన్న___పర్మి తాయలే యది మాం (వేత తే, | పరిత్తాఅది 

జది మం శేకది క. 
క్షి 

అద్యా పి = ఇప్పుడే తే వాడయ*తం త్వాం చ సమం ఏవ... నీవ్భాదయ 

గతుని నిన్నుం గూడ ఒక్కుమ్మ డి, మోటయామి = చంపెదను. నిన్ను చం పదను, 

నీతో నీవృాదయము చచ్చును, పృాదయముతో వాండును, అక్కడ శాంపు 
రించువాండు, చచ్చును - నిన్ను చంపి, నిన్ను వాడు చంపినా డని 

వ్యా జ్యెము వేసీ వానిం జంపింతునా _ అని నూచనకలదా* ఐనను శశారుని మాటు 

అలో, వట్టిమూఖ౯ భాషితములలో, వాచ్యాథ కాము తప్ప మచేదియు వెదుక ల 

జనదు, చూపక dramatic irony ఉండునేమో, తే దరిద సాథజ బావాక 

మనుష్య కాముకీని _ ఆదరిదప్రుగోమటి మానిని శాముకురాలా _ ఇట్లు పలుకుటలో 

దీనిని ఒక తిట్లంక గా తలంచుచున్నా (డు శకారుండు, వసంత చేనయో దానిని 

తన పాతివత్యముం హైతిప్టించు జెండాగా  ఈమారకనమయమున తేనకు 

నివృతి కూచుకా మంతేముగా తేలంచుచున్నది. శావుననే_. భణ భణ -.. = 

చెప్పుము చెప్పుము, దానినే అని అనుచున్నది, పరి కాయశాం ... = అలంజా 

కొడువ, దరిదచారుద త్తిగాండు కాపాడునుగాక (నిన్ను), పర్మితాయ తే, యది 
మాం (పేక తే _ (తప్పక) శాపాడున, నన్ను చూచుేని, 



ఛ్ కా 

న్లో, కిం న శో వాలిపుతో మ హేన్హా + 

రమాపుత్రః "కాల 'నేమిః సుబన్లుః 

రుదో రాజా (దోణప్ప తో జటాయు 

వ్యాణక్యో వా దున్గునార మ్రశజు,ః, వర 

[కం శే శక్కే వాలిపుత్తే మహిద్దే 
లమ్మాపుశ్తే కాలకోమోా కుబన్టూ 

లుద్దే లాఆ దోణపుత్తే జడాఊా 

బాణ క్కే- వా ధున్గుమా లే తెశజ్యూూ- . ] 

అథవా, వే ఒవి త్యాం న రత న్ని | అధవా, ఏచే వి చణ 

లక ని ] 
కా 

న్లో, చాణ క్వేన యథా నీతా మారితా భార తె యుగే 

ఏవం తాం మోటయిబ్యూ మి జటాయు రివ (గావదీమ్, 3౫ 

[ చాణక్కే_ణ జధా శీదా మాలిదా భాలచే జున 

ఎవ్వం "మే మోడయిళ్ళామి జడాణాో విఅ దోవ్యదీమ్ ] 

( ఇతి తాడయితేు ముద్యత 8, 

న్లో ఏఈ, కిం సః _ వాందేమి, శ్యకుండాా వాలిప్యుకు. గ్రైన మయహేాం 

(దుండా, రంభకొడుకు శాలనేమియా, సుబంధు6డా, రుద రాజా, (దోణునికొడుకు 

జటాయువా, చాణక్యు(ండా, దుంధుమారు(.డా, (తీళంకువా _ దంజాన్వయము గా 

(వాయ(బడినది, అథవా ... = ఆట్టుగాదు _ వాలే శాదు, ఏతే అపి _ వీరు కూడ, 

తాం నే రత గి = నిన్ను ఇ పాడ లేరు, 

శ్లో 3% భారతే యుగే = ఫారతయుగ మందు, చాణక్వేన = చాణక్యుని 

చేత, సీతా యథా మారిశా = సీత యెట్లు చంపయడినదో, జటాయుః = జటా 

యువ, (బౌపదీం యథా = (చైపదిం బోలె, త్వాం = నిన్ను, ఏవం మోటయి 

ప్యామి _ ఇట్లు చంపెదను, 
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వనన్న___పహో మాతః, కు (తెసి, హో ఆర్యశణారుదక్తే, 

వవ జనో 2_నంపూర్లమనోరథ ఏవ వివద్య తే. త దూర్ధ్వ మాక న్హ 

జో జ్ యిష్యామి, అథవా వనన్తనే నోర్ట్య మ్యాక్రన్ష తీతి లజ్జుయం ఖ 
ల్వేతత్ . నను అర్యచారుదత్తాయ. [హో అత్తే కహింసి హో 
అజ్జచారుద త్త, వసో జణో అనం పుకఖ్ణమణోేరధో చేవ వివజ్జది. తా 

ఉద్ధం అక్క-న్షృన్సమ్. అధవా వనన్మసేణా ఉద్ధం అక్కన్షతి తై లజ్ఞై 
ణీఅం కు వదమ్, ణమోా అజ్జచారుద తృన్న ] 

పురాణములలోను ఇతివోసములలోను బృవాక్క థలోను (పసిద్ధములై న 

గొప్ప గొప్ప పురుషులయు స్రీలయు ఉేరులను చెప్పి ఉగ్బడించి, వారికి సాటి 

చాండా యేమి ఆ చారుద తిగాండు అని అతి క్రోధ హేళనము పలికినట్లు పలుక ల | 
చున్నాడు _ అన్నియు అసంబదపు “పేరులు, అసంబద్ధ పుకూర్చులు, వేపు౯లు _ 

థి 

మేాందుని వాలిపుుతుం డనుట్క కాల నేమిని రంభధాప్కుతు. ఢడనుట్క 

కవియెనవానిని కవియని యెజుంగకయే _ నుబంధుం చెప్పుట _రుదుని రా జనుటు, 

జటాయువును దోణప్యుతు6 డనుట, ధుంధుమారః _ అని పరుషాక్షరములతో “పెద్ద 

ధ్వనిగా తో(చునది _ ఒకానొక రాదో, ఫురునో (ఇం దగోపము ఆనం బడునది. 

భారతయుగనుని కృత |తేతా ద్వాపర కలులం బోలినదానింగా, ఒక (పాచీనపురా 

ణాలకాలపుం బేరుగా పలుకుట _ అన్నియు శశారుని తప్పుడు మాటలు _ వటి 

(మోత (పధానముగా పలుక బడినవి, భారతము పురాణము, కాదా వప జాము _ 

ఛూ భాగ డేశవిశేష పుం బీరు, 

ఈ రౌద్రోపన్యాస మెల్ల చారుదత్తుని డిందుపజుపను, తన్ను ఉత్కరి ంచు 

Ey 

అయ్యా అమ్మా, ఎక్కడ ఉన్నావు -(దీనిం జూడు, న స్నేమి శేయుచున్నా డో 

అన్నట్లు) అయ్యయ్యో చారుద త్తీయ్యా! ఏప. జనః = ఈజనము _ నేను ఆనుటు, 

అసమ్చూణకా మనోరథః ఏవ = కోరిక తీజనిదయ్యే, చచ్చిపోవుచున్న చే! తత్ = 

శావున, ఊధ్యళ౯ం అక్రన్షిస్యామి = బిగ్గరగా అజిచెదనుు ఏడ్చెదను _ నిన్న రాతి 

ఇచి తాడయితుం ఊద్యత ః _ అని కొట్ల బూనినాయడు. వామొతేః . = 
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కకా__అ చ్యాపి గర్భదానీ త 3వ పావన్య నామ 

గృప్షోతి, ( ఇతి క్రో పీడయ౯ ) న్నర గర్భచదాసి స్తుర, [3 ప్పి 

గబ్బు దాల్ తళ్ళ జైన పావస్స ఇామం గణ ది సుమల గబ్బ దాశి 

శుమల |, 

వనన నవు ఆర్యచారుద తాయ, [అమో అజ్జచారు 

దత్తన్న ] 

శ కా___| మియ తాం గర్భ దాసి, (మియ ఆం, [మల గబ్భ 

డాశి, మల). (నాశ్య్వున కచ్చే నిపీడయ౯ మారయతి, 

(వనన వేనా మూర్భి తొ నిక్చేసా వతతి) 
అణాల 

శ కారః___(నహార్షమ్ ) 
రాం 

మ = ము నాలు 

యొ సెట్లు ఎం తెంత సుఖముగా చారుద తక వుంగిళ్ళలో గడపితిని, ఈదినము ఇపుడు 

ఆతో(టలో, వానిం గన్నారంజూచుచు అనుభవించుచుందును _ అందులకు అని 

అన్ని అలంకారములు చేసికొని బండి మొక్కి తినే _ నాకు ఒకటియు తీజలేదే _ 

ఇట్లు వీని వాత పడిరి నే _ అయ్యయ్యో, అయ్యో _ అని 

అథవా = అట్లు శాదు, కూడదు ... = వసంత సేన బిగ్గర అజచుచున్న ది, 

కయి వెట్టుచున్నది _ అనుట _ నిగ్గుపడందగినది గదా, నమస్కారము చారు 

ద త్తయ్యకు, 

అనానను నానా 

అద్య ఆపి గభళాదానీ ...4. = ఇప్పుడు సయితము, కీని పుట్టు అంజా, 

ఆపా సుని “పీరు ఎత్తు దున్నావు! 'కలయచకోటే అంణ తలంచుకోనే _ అని _కడే 

ఫీడయజణా = మెడ _ గొంతు _ పిసుకుచు _ తలంచుకోవే అంజా...ఆకడపటి 

ఉ త్క్కాంంతినిమిపుమునను టక పతినామస్మరణ చేయుచున్నది _ నమస్క 

రించుచున్నది, [మియస్వ ... = చావవే చంపుదున్నాండు, వస స్ప సేన మూభి౯ 

తేయై చేష్టదక్కిి (శేలం) బడును, 

శ కారుడు _ సవార్ష మ్ _ సంతోపుముతో _ అట్రి అందాల చందాల సీని 

అట్లు నేతితో నులిమి చంపి సంతోసించుచున్నాం డే! 
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శ్లో, ఏతాం దోమకరణ్ణికా మవినయ స్యావానభూ తాం ఖలాం 

ర కాం తన్య క్రి లాగతన్య రవుశే కాలాగ తా మా? తాము 

కి మేవ సముడాహారామి నిజకం బాహ్య శూరత్వం 

నిః శ్వా సావి (మియ శే ౭౬_మ్నా సుమృ తె నీతా ఛార తే, 5 ౬ 

[ ఏదం దోశ క లణ్ణిఅం అవిణఅ ఛశావాసభూదం ఖలం 

లత్తం తశ క్రి లాగదశ్శ ణమజణే కాలాగదం ఖాఆఅదమ్ 

కిం వశే శముదాహాలామి ణిఅఅం చాహూణ ళూలత్తణం 

ణీశాశే విమలే అంబ శుమలా శీదా జధా ఛాలబే]. 

“దూరాధ్యా చ వధో యుదం ... శాపోత్సేగ లా 

మృత్య్యూ రతేం తేధా ... వేళ్ళి వజాబికాతీ$ _ 

సా, ద, ౪1 282... 

ఇట్లు అంకాన రంగాన వధ మృత్యువులు చూప6ంగూదదని, మజటీ రంగాన 

చూడ సే అళక్య మెన యాడుదాని గొంతుపిసీకి చంపుట చూపంబడినది. ఇది గొప్ప 

వ్యతీక్రమమే, చూపజు ఓర్వ లేనిది; వెగటుపడునది భయపడునది) అభినయమును 

అసాధ్యము కావుననే మానుట, 

శో, 3౬, ఏతాం = ఈ మెను, దోషకరణిశాం = దోసముల పెను _ 

"పె ల్లైయైనదానిని _ ఆశే యితేరమును _ అవినయస్య = ఆద పవ లేమికి పాగరుకు, 

ఆచాసభ్ధూమిం _ శాఫురపు చోటును, ఇల్లు _ ఐనడానిని _ ఖలాం = శెడ్డనడువడ 

కఅదానిన్తి కూళను, తస్య ఆగతస్య రమే కిల రకామ్ = ఆ ౫తిశేని వాని ల 

దిక్కు_మాలినవాని (తోడి రతియందు ఆసక్తరాలినిి శాలాగ తామ్ = కాలము 

(= చావు వచ్చిన దానిని _ బావుమాడిన దానిని, అగశాం= (తాని నొ 

బారిక్సి వచ్చిన దానిని ! ఆహా చంపంగంటిని కదా _ అని సంతోపషఫు పొంగు _ తేల 

పోంత, ఏషః. ఈ (నేను, నిజకం బాహాో్యో! శూరత్వం = నాదైన బాహువుల 

పరాక్రమమును, కిం సముదావారామి = ఏమి చెప్పుదును! అది ఆనివళ౯ాచనీ యము _ 

వణికాంప నలవిపడనిది. అమ్బా _ ఈక ల్లి _ వసంత సేన, నిఃశ్వాసా అపి = శ్వాస 

ఆంగ యున్నది గన, [మియతే _ చచ్చినద్సి సుమృతా = బాగుగా చచ్చినది - 

ఇవి శశారభాషిఠ పుం బునరు పలు, సీళా యథా భారతే = భారతమున సీతవలె, 
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న్లో, పచ్చ నం మాం నేచ్చతీతి గణికా 

రోపేణ మయా మారితా 

ళూ'న్యే పుష్పక రజక ఇతి సహసా 

పాశే నో తాసితా 

సేవావజ్చితో (భాతా మమ పితా 

మా లేవ సా (జావదీ 

యా ఒసా పశ్యతి నేద్భశం వ్యవసితం 

పుతన్య ఈూరత్వమ్. 3 “శృ 

కారా. ౧౫ అవా. బాగా 

భారతమున సీత లేదు, సీత బావను లేదు _ అంతయు శళార ఫాపితపు తెలుంగు, 

తా నొక్క_(డే అయినను, అంతయు స్వగత పాయ మెనను, అంతయు వికల్ళేన మే _ 

నిజ గవోళా కియీ, 

దుష్ట, అవినీతే, ఖల, దర్శిదర క్త కాలముతీటినది, తానై వచ్చి చేతికిం 

జిక్కి_నది _ ఏమి నాయిదృష్టము! _ అని యనుకొనుట. చాభుజశేర్యమును ఏమని 

ఎంతని చెప్పుదును, (నాచే అవలీలగా చచ్చినది యీ మె! 

న్లో, 32, ఇచ్చ నం మౌం= వలచిన నన్ను, న ఇచ్చతి ఇతి =(తాన్సు 

ఇష్ట పడలేదు అని, కోపమువే బోగముది నావే చంపంుడినది, దీనితో ఉత్త) 

నీతాిను చేర్చవలయును. ఇది ళకారునితప్పు _ కూ న్యే పువ్పకరణ్ణశే ఇతి _ (పథ 

మక సస్పమి శకారుని భాషతీప్పు _ ఎవరు లేనిది పుష్పకరండము అని _ ఇట 

సాకు లెవరును లేరు గదా అని సవాసా _ తటాలున _ బిరబిరన ఎవ రె!నను 

వత్తురో అని _ బలాత్మా_రముగా _ ఇంచుక నవ్వుచునుం గాబోలు పాశేన = 

బాహువుల నే పీనుకటక _ నులుముటకు _ తగినట్లు _ గొంతు చుట్టుం జొనిపి, 

(తాటివలె చేని దానితో _ ఆ పాశముతో _ ఉత్తా నీతా = ఇక్కడ “మారితా” 

అని ఉండవలయును. “మారితా? “*ఉత్తాాసితా _ ఒక దాని కొకటి చోటు మాజి 

నది, శళశారభాషితమున, యః అసౌ_ఏ యితేడ్కు మమ (ఛాతా=నాఅన్న్య 

పితా = నాయన, (దౌప దీవ సా మాతా (కౌపదింబోని నాయమ్మ _ స్రతస్య = 

పుతుండనైన నాయొక్క, వ్యవసీత౦ = ఫూనంబడిన, ఈద్భకం శూరతే గం = ఇట్ట 

పర్నాక్రమశాలిత, న పళ్యతి = చూడ లేదో, ఆజన మంతయు _ అన్న అబ్బ అమ్మ _ 
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(ఇచ్చ నం మామ తెచ్చతి త్రి గణిఆ 

లోశేణ మే మాలిదా 

గుత్త పువ్చకలణ్ణ శే లి 

శహళా పాశేణ ఉత్తాశిదా 

"భేవావజ్చిద భాదుకే మమ వీడా 

మాచేవ కా దవోవ్చదీ 

చేశే చేక్టది ణతేదిశం వవళిదం 

పుక్తాహా శూల తృణమ్ కే 

భవతు, సాంవతం వృద్ధ శృగాల ఆగ మివ్యు స్రీతి, తతో 2_వనృత్యే 

లిస్టామి, [భోదు, నంవదం బుడ్లఖోడే ఆగమిశ్శది త్రై. ఈ" 

ఓ శాలిఅ చిశ్లామి ] (తధా కరోతి, 

సేవావఇన్బీతః = నా సేవచే మోసపఫుచ్చయడిరి _ సేవ పొందరెరి _ చూడ రెరి _ 

సేవ వారి కంటం బడక వారిని మోసపుచ్చినది. అనుట, ఈసా శూరత్వేముం జూడ 

వా రెవరును ఎదుట లేరెరి _ ఉన్న ఎంతయో సంతోషించియుందురు ! 

అటి స్పీఘాతం గావించి తరువాత సెతము పశ్చాతాప పడక ఇట్లు తలం 
లు \£y ఈ. ఖాలీ య 

చుకొని తల(చుకొని తాజీ తన్ను పాగడుకొని పొగడుకొని సంతోషించు 

చు డు _ ఎటి కాఘఫరుష | న్నా ట్ శాపురుషుండో 

ఇందలి వ్యాక రణదోషములు [బౌపదియనుట మొదలగు సపురాణదోషప ములు 

శశారభాపవి, “రో షేణ మారితా? అనియు. “పాశేన ఉశత్తాంనితా? అనియు, ఒక 

దానిడి మటీయొకదానితో కూచుకాట _ శకారభాప, 

భవతు _ శానీ, సాంప్రతం వృద్ధళ్ళ గాలః 4 = ఇది ఇఫుడు విటునికి చా 

డేప౯ాబుచుకొన్న నిచేకాశపు పేరు _ ముదినక్కు_. వానిని చేటుం బట్టుకొని 

రమ్మని పంపెను గదా. వాండు రాగల(డు_ ఇది పాత ప వేశనూచ నయు, తతః _ 

కావున, ఆప సృఠ్యతిహైమి = అవలికి తొలగిపోయి యుం డజెదను, 
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(|వవిశ్య చశకేన నహ) 

విటః__అనునీతో మయా స్థావరక శ్చేటః, త ద్యావ 

'త్కాణేలీి మాతరం పశ్యామి. (వర్మిక్ర మ్యావలోక్య చ) అయే, 

మార్ల ఏవ పాదపో నివతితః, అనేన చ వతతా (స్త్రీ వ్యాపాదితా, 
భోః పావ, కి మిద మ కార్య మనుష్టితం త్వయా, త చాపి పావీనః 

పతనాత్ (స్క్రీవధదర్శనే నాతీవ వతితా వయమ్, అనిమిత్త మేతత్ , 
యత్సత్యం వస్నన్నసేనాం పతి శజ్కితం మే మనః, సర్వథా "దేవతా 

న్వస్సి కరిమ్యన్ని (శశార మువనృత్య ) కాణేలిమాలేక, ఎవం మ 

యానుసీత స్థావరక శ్చేటః, 

న కా___భావ, స్వాగతం లే, పుత్రక స్థావరక చేట, త 

వాపి స్వాగతమ్, (భావే. ఆఅదం దే. పుశ్నకా ధావలకా చేడా, 

త వావీ శాఅదమ్ ] 

చేటః.._అధ కిమ్, [ అధ త్తం]. 

విటః_..వుదీయం స్యాన ముహనయ, 

నగకా__కీదిశే ణా శే? [ కీదృశో న్యాసః! | 

అయే _ ఓహో _ ఆశ్చర్యము, మాకా ఏవ = దారిలోచే షాదపః 

పతితః = చెట్టు సడియున్నది, అనేన చ పతఠతా ,., = పడుచున్నడాని చేత, 

అది పడుట చేత, స్త్రీ వ్యాపాదితా _ ఎవరో ఆడుది చంపయుడినది, ఆదళకానము 

గొప్ప యవళకనము తనకు _ ఒళ్ళు తెలియనంత కోపదుఃఖములు కలిగినవి _ చెప్పు 

చున్నాడు, చెట్టును ఆ చేరక నమునై నను సంబోధించి _ భోః పాప ... = ఓరి 

పాపీవ్ధుండా ఈయశార్యమును, _స్రీవథమును, శేనితీవిగదరా, పాపీ వైననీ 

పాటువలన కలిగిన _స్తీవధను _ చచ్చిన(ఈ్సా స్త్రీని చూచి, పౌతితా వయం _ 
చేను సవ౯ా థా ఇెడితినే. _ నాళనమె పోయితి నే _ ఇది అవళశకనము, యత్ సత్యం 

నిజముగా వసంత సేనం గూచిక నామనసు భయపడుచున్నది, సవక౯థా =. = 

అన్నివిధాల దేవతలు శుభము కూ రురుగాక , మదీయం న్యాసం ఉపనయ _ నాదైన 

యిల్లడను తెమ్ము _ చూపుము _ అనుట, కీద్భళః న్యాసః = ఎట్టిది యిల్ల డ * 

MR— 61 
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విటః___వన సృ సేనా 

శ కా___గఆా [గడా] 

విటః__క( ? 

శ-కా__భావ నైవ పృష్టుతః. [ భావశ్య జ్లైవ విశ్లదో |. 

విటః___( నవితర్క_మ్) న గతా ఖలు సౌ తయా దిశా. 

శ కా__త్యం కతమయా దిశా గతః, [తుమం కదమాఏ 

దావ డే] 

ఏిటః___పూర్యయా దిశా 

కకా__సావి దవీణయా గతా, [ శావి దక్టిణావ గడా] 

విటః._అహాం దవ్నీణయా 

శ కాసా ప్యుత్తరయా, [శా వి ఉత్తలావఏ ]. 

విటః.._అత్యాకులం కథయనసి న శుద్ధ్యతి మే 2౬న రాకా. 
థి అావాానలే 

త త్కథధయ సత్యమ్, 

వ రా____శ సే న ౦ 1 

వసంత సేన _ నీవెనుక నే పోయినటే. (సవితకజామ్్ తనలో విమశిజాంచుకొని _ 

ఆదిక్కున పో లే చే, త్వేం కకమయా దిశా ,., = నీవు ఏదిక్కు నం బోయి తివి * 

ఫూవజణయా దిశా = తూపుకాదిక్కు_న, ఆమె దత్నీణడివ్కు_ నం బోయినది, నేను 

దమీణముగా, ఆమె ఉ తరముగా, 
అవాలి 

అత్యావలం కథయని = ఎంతయు ఆకలపొటు కలుగునట్లుగా పలి కెదవు, 
న కుద్ద్యతీ మే ఆన్షరాత్మా _ నాయంత రాళ్ళ శుద్ధము గా, నిమకాలముగా (పసన్న 
ముగా లేదు తత్ కథయ సత్యం _ కావున నిజము చెప్పు శపామి _ ఒట్లు 

షె స్టైదను _ ఘావస్య శీపకాం అన్మీయా భ్యాం పాదాభఖ్యాం _ ఇది శశారుని 
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తతః నంస్థావయ హృదయమ్ ఏపాూో మయా వూరితా, [ శవామి 

భావశ్ళ నీన్టం అ తృణ కేల శేహిం పాచేపీం,. తా శంరా వేపూ హిఅ 

అమ్. ఏశా మన మాూాలిదా ] 

టక. నవిపాదమ్ ) సత్వం తయా వ్యాపాదితొ | 

శకా__యది మమ వచనే న (పత్యయనసే, త త్ప్సశ్య ప్రథమం 

రాన్ట్ర్యయ శ్యాలనంస్థానన్య ళూరత్యమ్. [జల్ల మమ వఅణే నవళత్సి 

ఆఅకి తా పెక వడమం లన్టి అశాలశంఠాణాహా సూల తృణమ్ _. 

విటః...సో, హాతో 2_స్ఫీ మన్షభాగ్యః, [ఇతి మూర్చితః 

వతేతి ], 

ఫరా___హీహీ, ఉవరతో భావః, [ హీహీ, ఉవలచే భా భావే, 

భాష _ మనము సరిగా ఎట్లో ఆన్వయించుకొనవలయును _ భావుని త లమో6దను, 

నాపాదాలమా6ందను _ ఒట్టు. తత। సంస్థాప య వాదయం _ కావున నీ మనసును 

కదురుపజణచుకో _ ఆకలము-ా నున్న దో అన్నా వే _ 'సంజేవాములు_ ఏమియు; 

లేవు ఏపహె మయా మారితా = ఈమె _ నాచేత చంపయబడినది.  సవిసాదం _ 

విపాదముతో _ ఛావునికి ఎంతో దుఃఖము కలిగినది _ తన్ను మూండు తూర్దు శరణు 

బొచ్చినది _ వాండు నడుము కట్టుకొన్న ప్పుడు తాను వాని మెడను గొంతును పట్టు 

కొని (కిందతోనినాండు _ ఇంకను ఏమియో చేయగలడు, తరువాత్ వాండు పలికిన 

మాటలక మోసపోయి వసంత సేన ఆతనికడ తన న్యాసము అని శెప్పి వాండు కొంత 

కాముకుం డగుటం గూడ చాటునుండి పోంచి చూచి ఇంక ఫర్వాలేదని యొంచి 

కదా తాను పోయినాడు, 

(పథమం...ళూరత్యం = తెలి శూరత మును - తొలి శార్య కార్యమును - 

వసంతే సేనవధను, హో! వాతః అన్నీ మన్దభాగ్యః _ అయ్యో ! నాడిలి నే భాగ్య 

హీనుండను ! _ అని ధుఃఖాన మూశ్చికాల్లి పడును, హీహీ _ సంభ్రనుముం దెలు 

పును అన్నారు _ నవ్వుచును ఉన్నాండా _ చచ్చినాడు భావ _ అ విచారితేం 
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చేటః__సమాశసితు నమాశ్వసితు భావః, అవివారితం 
[వవహణ మానయ తెవ మయా (వధమం వమూారితా, [ శమశ్శశదు 

శమశ్శశదు భావే. అవివాలిఅం వవహాణం ఆణన్మేణ జైన మవఏ 
వఢమం మాలిడా ] 

విటః—( సమాశ్వస్య సకరుణమ్ ] హో, వనన్ననేనే. గిం 

నో, దావీణ్యోదక వాహినీ విగలితాా యాతా స్వ దేశం రతి, 
రా హాలంకృతభూవ జే సువద నే క్రీడారసో ద్భాసిని 

హో సౌజన్యదీ (వహోనపులినే హో మాదృ శా మా యే 

హో హశ నశ్యతి మన్మథ న్య ఏవణిః సాభాగ్యవణ్యాక రః 3౮ా 

(పవవాణం ఆనయతా ,.. = వఏచారింపక్క బండిలో ఎవరు ఎక్కి_ నారు _ ఏమి 

బరువు _ అని పరీకీంపక, తాను దారిలో ఊరిబండ్ల చ కాలు తిప్పి దారికి 

తొలగించిన అలసటస, వట్టి బండియే బరువుగా తోచినది అని తోలుకొనివచ్చి 
నాడు, అట్లు గాక అక్కడ నే తాను పరికిం చియుండిన శ్రున ఇదేవియు జరిగిరయయుం 

డదు. అట్లు పరికింపక బండిని తోలుకొనివచ్చినం దున నాచేత ముండే ఆమె చంప 
బడినది "నేను కడా వీనికి వసంత సేన దొరకనటు చేనీతిని _ సకరుణషమ్ _ దుఃఖ 

ముతో జాలిగా, 

నో, వేరా గొ. = అయ్యో వసంత సేనా _ దాతీణ్య ఉదక వాహినీ = 
దయ _ మర్యాద _ అను నీటికి ((పవహీంచు నదియెనట్రిద్కి విగళితా = వినవ్నమె 
పోయినది _ అగ పడక పోయినది, _ రతిః = రతీదేవి భూలోకమున అవతరిం చినటిది, 
(వసంత అట్టిది అనుట _ ఇక ఈలోళాన రతిలేదు స్వ దేశం =తన చోటికి, స్వగ ౯ 

మునక, యాతా = పోయినది, వాసో = అయ్యయ్యో, అలంకృత భూ వ ణే, ఆభరణ 
మునక ఆభరణ మెనదానా, నువద సే= చక్క_ని_చం(దుం బోలిన _ మోముగలదానా, 
(దానికి ఉపమానము లేదు_ సాటి లేనిది. కావున. సు (= మంచి వేెంగముగల 
దాగా _ అనుట, (క్రీడారసఉద్భా సిని = (శృం గార ఫు ఆటలయందలి పీతిచే, 

మిక్కి_లియు (పశాశించుడా నా, వో = అయ్యో ! సౌజన్యనడి = మం చితనమునకు 

నదియైనదానా, (పహాసఫులి నే = (ఆనడిలో) "పెద్దన వే _ పులినముగా గలదానా, 
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(సానమ్ ) కష్టం భోః, కష్ట్రమ్, 

క్లో, కింను నామ భవే త్కార్య మిదం యేన త్వయా కృతమ్ 

౮) అపాసపా పావక లేన నాగర క్రీ ర్ని పాతితా, నా 

( న్వగతమ్ ) అయే, కదాచి దయం పావ ఇద మ కార్యం వుయి 

నం కామయేత్ , భవతు, ఇతో గచ్చామి, ( ఇతి వరి కామతి, 

 —— లు వు. వాతా లా —_ దాదా కా అ. ౬ ల గ నాలో 

వో _ మొద్భృశాం = నాబోంట్లక, (రసీకలకు ఆళయమయినదానా వా వో | 

సౌభాగ్యపణ్య ఆకరః = అందాలు అను సరకుకు నిధియమెన, మన్మథ న్య విపణి _ 

కామునిదు కాణము, నళ్యతి = (క లేక పోయినది _ నశించినది, 

దయ యెప్పుడు ఎండక్మపవహించునది _ నీగ డప యొక్కి “దేహిియని *నహి” 

యని యనిపించుకొనువాండు _ ఒకనాండును లేదు దమ్ము; అట్టిది పోయినది, ఇంకను 

ఈడేళాననే రతి _ శృంగార పీతి _ ఆట _ లేదు _ తన దేళము, స్వగజాము చేరి 

పోయినది, ఏ నగ గాని, నీవు "పెట్టుకొందు వేని, దానిచేత నీవు కాదు రాణించుట్క 

మతి నీచేత అది కదా రాణించును? నవ్వుల తెల్పనియిసుక దిబ్బలుగ ల, మంచితనమను 

నదిని నాబోటి విటులు, రనీవలు ఎందటు నిన్ను ఆశయిం చుచుండిరి, ఇంక 

వారికి చో ది అందమెన రూపము, అందమెన పలుక్కు అందమెన భావము మొద 

అగు అందాలకు నిధియైన మన్మథుని దుకాణనుజే _ మణి లేకపోతివే _ ఇంక నెట్లు 

ఈలోళాన |! 

వో, ఏ౯, యేన త్వయాకృలేమ్ = సఏీ నీచేత చేయయణబుడినదో, ఇదం 

శార్యం = ఈపని, కింను నామ భవేత్ = అది యొట్లిది అగును * ఎంత చవేయంగూ 

డని పని! దానిని ఎటువలె ఎందులకు చేసితివి? అపాపా = ఏపాపము ఎణు6గనిది, 

పుణ్యశీల, నగరథశ్రీః _ ఈయుజ్జయినికి లక్షీ, పాపక ల్చేన = మూతిక౯ా గొన్న పాప 

మవెననీశేత, నిపాతితా = నాళనము చేయబడినది, 

ఆయీ _ ఓహో _ కదాచిత్ = ఒకజేళ, అయం పాపః = ఈపొాపుండు _ 

పాపాత్ముడు, ఇదం అశార్యం = ఈ పాపమును, మయి సంక మేల్ = నామిా6౬ద 

పెట్టినను చెట్టును, శానీ _ నేను ఇక్కడినుండి పోయెదను, ఆని రంగాన నాలు 
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(శ కార ఉవగ మ్య థారయతి ) 

విటః___పావు మామా స్పాతీః, అలం తయా, గచ్చ్బా 

శ కా__అరే, వన నృసేనాం సయ మేవ మారయిత్యా మాం 
దూవయిత్యా కుత వలాయ సే, నాంవత మిోాద్భశో 2_పా మనాథః 
(వావ్వః, [అల్వే వశన్నశేణిఅం శఅం జైవ మాలిఅ మం దూశిఅ 
కపాం వలాలశి, శంవదం ఈదిశే హగ అణాధే పావిచే ] 

వీబః.._.అవధ్య సో 2_సి, 

నర్రా 

శా, అర్థం శతం దదామి సువర్షకం తే 
కారావణం దదామి నవోడిణం తే 

ఏవ దోవస్థానం వరా మో మే 

సామాన్యకో భవతు మనువ్యు కాణామ్, రం 
mm 

నా. మటు. కమలకు. చాల తండా అతనలా జనానా నాననా. 

గడుగులు నడచును శశారుండు చేరంబోయి పట్టుకొనును, పాప ... = పాపా 
త్య్ముండ్యా తాశకు తాశక _ ఇంక చాక నీతో పనిలేదు _ చాలు నీతో _ “నీను 
పోయొదను, 

ఆశే... = ఓర్కి వసంత సేనను నీజీ చంపి, నన్ను తిటి నామోంద పెటి, 
లు లు ఎక్కడికి పరువె_ర్రెదవు* సాంప్రతం .., = ఇప్పుడు “నీను ఇట్టి దిష్క మాలిన 

వాండను దొరకితినా 

అపధ సః అని = వీ! ఏ! నాశనమెపోయితివి పో. వ 4. 

వో, రం, త్తే = నీకు శతం సువణక౯కం అఆధకాం = నూటు బంగారు 
"నా బాములు డబ్బు ఇచ్చెదను, సబోడికం _ కానులతో కూడ, శాసెజబాపఫపణం = ఆ 

ర బం-గారునా ణొమును, తే దదామి = సీక్ ఇచ్చెదను, ఏషః _ ఇదిగో, దోవ 
స్థానం పరా(కనుః = దోషమునకు "నెలవైన నా పర్మాకమము _ పరా[క్రమళార్యుము_ 
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[అఆగ్థం శదం చేమి శువక్ణాఅం చే 

కహావణం దేమి శదోడిఅం చే 

వశే దుశట్టాణ వలక్క_ మే మే 

శామాళ్ణవఏ భోదు మణుశ్శఆణమ్ ]. 

విటః.._ధిక్, త వై వాస్తు 

చేటః.__శాన్నం పావమ్, [ కాన్తం పావమ్ ] 

(శ కారో హానతి) 

మలు 8. 

శ్లో, అదీతి ర్భవతు విముచ్యతాం హీ హోసో 

ధి క్షీ )తిం వరిభవకారికా మనా ర్యామ్ 

మాభూ చ్చ త్వయి మము సంగతం కడాచి 

దాచ్చిన్నం ధను రివ నిర్లుణం త్యజామి, రం 

TTT బూ కాము సదా 

వసంత సేనం జంఫుట, మనుష్య కా ణాం = మనుష్యులక ౦ద టీకి _ నీకు నావ వేటునికి 

ఇంకను ఇతరులకును, సామౌన్యక।ః భవతు = ఉమ్మడియైనది శాసీ _ మన యందలి 

మోూ6దను "పెట్టుకొ ందము, 

ధిక్ _ చీచీ తవ ఏవ అస్తు = నీక మొతము అగునుగాక, శళారుండు 

నవ్వుచున్నా (డు, 

వో, ర౧,. అపీతిః భవతు _ పశ్చాత్తాపమువలని ఆ(పీతీ _ చి త్త ఖేదము _ 

కలుగును గాక _ (నీక అనుట), వోసః హీ =నవ్వుగన = మొనను, పరిళవశారిశాం _. ఆవ 

మానము కలిగించునదైన, అనార్యాం (పీతం ధిక్ _ నింద్య మెన ఈపీత్రి ధిక్ _ 

చీ చీ _ త్వయి మమ సబ్దత౦ = నీతో నాసంగాతము, కదా అపి మాభూత్ చ = 

(ఇక ఎప్పటికిని శాకుండును గాక, ఆచ్చిన్నం ధనుః ఇన = విజుగ (గొట్ట 

బడిన వింటివ లె కావుననె, నిగుజాణం = ఏగుణమును లేక, అలై తాండులీని దానిం 

బో లెనున్న్క (నిన్ను), త్యేజామి = విడిచిసె ర్రైదను, 
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నకా__భావ, [వనీద (వనీద, వహ్, నలిన్యాం (పవిశ్య 
కీడావః. [ భావే, వళీద వళీద, వహి. ణలిణీవ వవిశిఅ క 1 

వలు 8. 

న్డ్ అవగిత మపి తావ 'తేవమానం భవనం 

వతిత మివ జనో ఒయం మన్యతే మా న 

కథం మహ మనుయూయాం త్వాం హత స్వీ క మేనం 

పున రపి నగర (స్ర్రీశజ్కి. తా ర్ధాషీదృష్టమ్. రం 

( నకరుణమ్ ) వనన్త సన 

ఇలా వా లా. ద మలాలా a ఆయా న a న న క నల 

చేసినపనికి ఏడువ వలనీయుండ గా నవ్వెద వేమయ్యా, చీచీ_ ఏమి నవ్వు 
అది! అవమానము కదా పడవలయును _ ఎంక నింద్యమెనది! ఇంక నీతో నా 
కెప్పటికి సంగాతము అక్కలేదు, విటిగిన వింటిని, అలై (= గుణము లేనిదానిం 
బోలె గుణహీనుని నిన్ను వదలి నే పోయెదను, 

భావ _ మన్నించు. రా _. తామరకొలనిలో ఈందులాడుదము? 

శో, ఈ౨. అపతితం అపి = (పాపముచే పడనివాని నెనను, భవ న్తం 

సేవమానం తావత్ = నిన్ను౦ గూడినవాని నన్ననో, మాం = నన్ను, ఆయం జసః = 

ఈలోేకము, అనార్యం పతితం ఇవ మన్య తే = వెడ్దవానింగా, పాపములుచేసి పడి 

నవానింగా, శీలభష్టుని గా, తల(చున(ట. మణి యిపుడన్ననో _ అహం = నేను, 

వాళ స్త్రీకం ఏనం త్వాం = స్మీవాత్య గావించిన యిీనిన్ను, నగర్భస్త్రీ, ఎం = 
ఊరియా.ండుచారి చేత భయముతో, ఆ గ్రామము 7 _ సగమగునట్లు గా కన్నులు సంకో 

చించుకొని చూడ(బడువానిని పున రపి= మరల ఇంకను, కథం ఆనుయాయాం = 

ఎటు కూడి వెంటవత్తునయ్యా, 
దిగి 

నీవు ఇట్టి పాపము చేయనినాంజే, నిన్నుంగూడినందులకు నన్ను, గౌరవ 
హీనునిగా, “పాపము చేసిన నీచునిగా లోకము పారికచూఫు చూచుచుం 
డెసే, మజి యిప్పుడు ఇంత ఘాోరవా త్యాపాపము శావించితి జే నిన్ను ఊరియాండు 
ఎంతేయు (భయ జుగుప్స సంకోచ చద్భృష్టులం జాతు శే _ అట్టి నీవెంట "నేను ఇంకను 
వ తృునటయ్యా, 
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క్లో అన్యస్యా మపి జాతొ మా వేశ్యా భూ న్యం హీ సున్దరి 
చార్మిత్వగుణనంవ న్నే జాయేథా విమలే కులే. ర3 

థ-కా___నుదీయే పున్నక రజ్ఞక జీర్ణ ద్యానే వన నృసేనాం మార 

యిత్యా సర వలాయసే. ఏహి, వమ ఆవుత్త స్యాగతో వ్యవ 

హారం ేహిా [ మమకేలశే పువ్ఫక లజ్జక జిక్టుజ్జా ణే వశ నృశేణిఅం 

మాలిఅ కహీం వలాఅశి. ఏపి, మమ అవుత్తళ్ళ అగ్గదో వవహోలం 

చేపీ ]. ( ఇతి ధారయతి, 

విటః..._.ఆః, తిష్ట జాల్లు, [ఇతి ఖడ్ల మాక రతి ] 

కకా__( నభయ మవనృత్య ) కిం కే, భీతో ఒసి, త ద్దచ్చః 
(కం లె, భీబే శి, "తా గచ్చ] 

PT i జ. కమతాల. ల మదనా సాం 

అమ్మా, వసంత సేనా, 

తలు లాం మాలను... వాటం నుాతె లాలు ల 

న్లో, ఈక, సున్దరి _ నీ యూయందముతో నాకన్నుల యెదుట నున్న శే 
ఉన్నానే, ఓ చక్కనిచుక్కా, అన్యస్యాం జూతొ అపి = జేతొండు జన్మాన 

ఐనను, 'త్యాం మొ వేశ్యా భూః = నీవు బోగముదానవు శాకమొ, చారి త గుణ 

సంప న్నే = ఏమి నీనడువడి ! ఏమి నీగుణాలు! అట్టి వానితో నిండినడాన్యా పాతి 

(వత్యపు మేలిమితో కూడుకొన్నదానా, (వానింబట్టియే, అవియే ఆఫలము నీకిచ్చి 

నట్టు గ్యా, వివులే కలే = దోసములేని (బ్రాహ్మణ కులమున పుట్టుదువు గాక, 

నీవు బోగముదానవు కాందగినదానవు ఎంతమ్మతేము గావు _ సరి, పోయినావు, 

సీనడవడికిని మంచిగుణాలకును, నీపాతి వఠ్యమునవ, ఈరతూణి మంచి దొడ్డ నల యున 

పుట్టువు గాంతువుగాకి, 

మను ఆవు త్త స్య అగలేః = నాబావ (= రాజు ఎదుట వ్యవహారం 

దేహీ _ వ్యా జ్యెమున సమాధానము ఇమ్ము ఎ చెప్పుము _ నీను వ్యా జ్యెము 

చేసెదను నీమాంద, సమాధానము వెప్పుము, అనుట, ఇతి ధార యతి = 

అని పటుకొనును, 
బట 
ఆ; తీస జాల్హు _ ఆ _ కోపో కి _ వివేకహీనుండ్యా నీచుండ్యా నిలు, 

అని కత్తి డదూయును. ళళారుండు వట్టి పీటీకి పంద _ సభయం = భయముతో, 

అప సృత్యే _ ఎడముగా పోయి _ తొలగ; ఇట్లు తౌను భయపడి వానిని అను 

MR — 62 
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విటః___(న్యగతమ్ ) న యుక్త మవస్థాతుమ్, భవతు, య 

(కార్య శర లక చన్లనక (పభ్యృ్యాతీయః సన్తి, త తే గచ్చామి, 

(ఇతి నిష్కా/ న్మః: 

శకా__నిధనం గచ్చ, అ౭ే స్టావరక పుతేక, కీద్భశం 

మయా కృతమ్, [ణిధణం గచ్చ, అలే ధావలకా పుళకా, 

కీలిశే మవ కజే ). 

చేటః__భట్టకు మహ దకార్యం కృతమ్, ( భట్ట శే, 

మహాన్చే అక బే కదే, 

స కా___అరే చేట, కిం భణ న్య కార్యం కృత మితి, భవతు 

ఏవం తావత్ , ( నానాభరణా న్యవ తార్య ) గృహా ణేమ మలం 

కారమ్. మయా తావ ద్దత్తమ్, యావ త్వాం వేలాయా మలం 

కరోమి తావతీం వేలాం మమ, అన్యాం తవ, (అలే చేడే, కిం 

చున్నాండు _ ఫీకః అనీ _ భయపడితివి! పిటికి టక్క_రిమాటి, న యుక్షం 

ఆవస్థాతుం = ఇక్కద ఇంక నుందందగదు, కాని, యత ఆర్య శఛశవిజాలక 

చస్తనక (పభ్ళతే యః = ఎక్కడ శవి౯- లక య్య చందనకు(డు, మొన్నలేనవారు యు 

గోపాలకచారథవని పతమువారు _ వీని బావకుంగాని వారు ఉన్నారో, అక్కడికి 

పోయి చారిం గూ జెదను, 

నిష్కు_9మించును _ నిష్క9మించువానిం జూచి వాని వెనుక నే _ నిధనం 

గచ్చ _ చావు (పో కీదృళం మయా కృతం _ ఎట్టున్నదిరా "నేను చేసినది _ 

నాపనిశి మవహాత్ అశార్యం = మిక్కిలియు కూడని పని పెనుబాపము, 
నానాభరణాని అవతార్య _ అన్నినగలను ((మేనినుండ్సి దింపీ _ దింపి అనలా, 

తీసీ, పుచ్చుకోరా యీ అలంశారమును, మయా తావణ్ దత్తం _ నానే 

(నీవు ఈంబడినది, యావతీం వేళాం ...= ఎంత సేపు, అలజ్క_రోమి = అలంక 

రించుకొందునో _ పెట్టుకొందునో, తావతీం వేలాం మమ = అంత సేపు, (మమ =) 

నాకు; అన్య్యాం (జేలాం ఇతి శేషః) తక్కి_నకాలము తవ = నీది అనగా ఇని 

భమాం సీకో ఈ యను _ నేను చెట్టుకొన్నంత సేపు నావి, తీని పెట్టునప్పుడు సీవి, 
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భణాళి అక జ్హే కడలి. భోదు. ఎవ్వం దావ, గణ నదం అలం 

కారమ్. మన తావ దిచే, శేత్రి"ే పేలే అలంక లేమి లెత్తి కం 

వేలం వువు. అల్లం తవ 1 

_-భట్రక ఏ వై తెశోభన్నై; కింమ మైతేః? [ భట్టగే 

జైన వచే శోహాని, కిం మమ నచేహిం ] 

న కా___త ద్లచ్చ, ఏతెె వృవభొ గృ హిత్వా మదీయాయాం 

([పాసాదబాలా గ (వతోలికాయాం తిష్ట, యావ దహ మాగచ్చామి, 

[లా గచ్చ. ఏదావ్రం గోణాఇం గణాల మమేలకాన పాతాద 

రావా గాన చిశ్ల. జావ హాగ్గే ఆఅచ్చామి క. 

చేటః._య దృట్టక ఆజ్ఞావయతి, [జం భట్లశే అణవేది ]. 

( వతి నిప్కా-) నృ నః 

శ కా__ఆకృనర్ని కాకో భావో గతో 2.దర్శనమ్, చట మపి 

పౌసాదబాలా[౫ (వతోలికాయాం నిగడ పూరితం కృత్యా స్థావ 

భట్టశే ఏవ = దొరయంచే _ దొరయొంటిమోంద నే, ఏలే శోభ సే = ఇవి 

రాణించును, కిం మమ ఏలే = నా కెందులక షవి ? 

తత్ గచ్చ = మణి యిక నీవు పో నుదీయాయాం = నాదైన, _పాసాద 

బాల్మాగ (పతోలికాయాం _ మేడమింది (కొత్త కొసవసారాలో, కాదా చాల 

(కొత్త - లేక ఏనుంగుగున్న బొమ్మగల ముందు (పతోలిశాయాం) దారి చెంత 

కొట్టులో _ కొ ట్రనుశే మేలు _ దాని (పాతకిటికీగుండ వాండు తరువాత కిందికి 

దూ(వను, బంగాళా ముందు వాకిటి పె డాబాె (బాల=) కొత్త త కొస 

వసారాలో ఆందటు నడయాడు చేపట్టు | (పక్కన, (౮ ఆగపడుచును మరలతిప్పించు 
కొన లేకయు నుండునట్లు) తిస్ట = ఉరడుము, యావత్ ఆవాం ఆగచ్చామి = చీను' 

వచ్చునంతే వజుిక్క ఇంతలో “నేనును వచ్చెదను, ఆక్మిపర్మి తా కే = శన్ను కాపాడు 

కొనుటయందు _ ఆపయత్నేమందుు భావః గలతేః ఆదళకానం= భావ అగపడక 

పోయినాడు, చేటునిం నాడ నామేడమోది చాలాగ(పతోళికయందు -~ 



492 మృచ్చకటికమ్ 

యిప్యామి. ఏవం మనో? రశ్నీతో భవతి, త ద్లచ్బామి. అథవా 

వశ్యామి తొన చేనామ్, కి మేపా మృతా, అథవా పున రపి 

మారయిష్యూమి, కథం సుమృ తా, భవతు, ఏతేన (పావార శేణ 

(వచ్చాదయా మ్యేనామ్. అధవా నామూాజ్కీ-త ఏషః, త తల్కో ఇఒ 

| నే ప్యార్యపురువః (పత్యేభిజ్ఞాన్యతి, ఛవతు వీ తేన వాశాలీపుజ్ఞి ₹ న 

నష వక పుచేన (వచ్చాదయామి, భవతు వవ౦ తావత్, 

సాం వత మధికరణం గత్వా వ్యవహోరం లేఖయామి, య ధార్భస్య 

కారణా త్పార్థ వాహక చారుద తృ కేన మదీయం పుహ్పకరణ్ణకం 

జీర్ణా ద్యానం (వ వేశ్య వన న్ననేనా వ్యావాది తేని, 

లేక మిదైమోంద (బాల = కొత్త _ లేక _ ఏనుంగగున్న (బొమ్మ) “పెట్టియుండు 

ముందు కొట్టున _ (పతోళిక _ తిరుగాడు దారి, నిగడపూరితం కృత్వా = సం కళ్ళతో 

నిండినవాని౦ బేసి, స్థాపయిప్యామి = కదలనీకండ ఉంచెదను, ఏవం మన్నం 

రత్సీతః భవతి = ఈవిధముగా (మనః =) రవాస్యము పొక్క వండ కాపాడ. 

బడినది దాపంబడినది _ అగును, తత్ గచ్చామి = కావున ఇంక పోయొదను, 

అథవా _ అట్లు గాదు, ఈమెను గన (మరలనొకమౌణు) చూతును _ ఈ పె చచ్చి 

నడా* అథవా= లేక, పున రపి మారయిస్యామి=మర ల చంఫుదునా * అవలోక్య = 

చూచి, పరికించి కథం = ఎట్టూ ! సుమృళతా = తవాం చచ్చినది. ఏలేన 'పావా 

రకేణ ,.. = ఈ యు త్రరీయముతో కప్పుదను ఈ పెను, అథవా = వలదులే _ 

నామాజ్కితః ఏషః = “పీరు గుర్తు చెట్ట్లణుడియున్న ది. తత్ కః అపీ ఆర్య 

పురుషః = ఎవలడైనను, (ఆర్యపురువః =) పూజ్యలడైన మానినీ _ ఆకు రాలు 

వచ్చినవాడు, గు ర్తుపట్టంగ లండు _ భవతు = కానీ, వాతాళీపుళ్లో లేన = గాలులు, 

దట్రము చేసిన (పోవుగూచి౯ న, ఎండుటాకదొప్పల చేత కప్పెదను, ఆకులు ఎండ. 

చాతటేన కైన దొపష్పలవలె నగును, సాంప్రతం అధికరణం గత్వా = ఇప్పుడు క చ్చేరికి 

పోయి ఫిర్యాదు (వాయించెదను. యథా = ఏమని యన(గా _ అథ౯స్యశార 

ణార్ = డబ్బుకారణమువలన _ డబ్బు _ నగల _ కోసము, వ రకండైన చారు 

ద త్రీగాని చేత నాదెన ఫుష్పకరండకము అను ముసలి _ పాత. శోంటలోనికి 

కొాంపోయి వసంత సేన చంపంబడినది _ 
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న్లో, బారుదత్తవినాశాయ కరోమి కవటం నవమ్ 
నగ ర్యాం విశురాయాం పశుఘాత మివ దారుణమ్. రర 

భవతు, గచ్చామి, (ఇతి నివ్క-)మ్య దృష్టా సథభయమ్ ) అవిద 

మాదికే. యేన యేన గచ్చామి మాన్తేణ, తేనె వేష దుష్ట 

[శవముణకో గృహీతక పా యోదళం చీవరం గ్భహీ త్వాగచ్చతి, ఏవ 

మయా నాసాం తాం వాహిత; కృత వై రః కడాపి మాం | పే 

మ్య తేన మారి తేలి (వ కాశ యిష్యుతి, త త్కథం గచ్చామి, 

(అవలోక్య) భవతు వత మర్గవతితం (పాకారఖణ్జ్ణ ముల్లద్ధ్య 
గచ్చామి, 

ననా మందాన ాాజుతలు.... దాదా దాలు. వ లం నా అలా కనా జనమ నానొ ములను. 

ఫో. ఈర, ఛారుద త వినాశాయ = వారుదతుని అడుగంట నాశము 
అట a] 

వేయుటకు నవం కపటం = (కొ త్రమాయను -_  మో'సమును, నిశుద్ధాయాం 

నగర్యాం = నిర్ణల్వమెన ఇట్టి వాత్యపస్తావములు మునుపు లేని _ నగరమునందు, 

దారుణం = ఎంతీయా [కూర మెన, పళుఘాతం ఇవ = నలుగాలి దానిని _ గొల్రైను _ 

జంప్రుటంబోని దానిని, కరోమి = చేసెదను, 

ఘాతలు మొద లెనవి, యెన్న ండును లేని నగ రమందు (కూరమగు పళుఘాత 

వలె చారుదతుని నాశము చేయుటకు ఒక [కొ తవిధవుగు మాయను, జితును, 

చేసెదను. ల్లో ధే సదను. 

ఆవిదమాదికే _ భయముతోోడిీ యాశ్చర్య ముం బెలుఫును, (శ్రోమణకు(డు 

ఎదురుపడుటను చూచి అవళకునమును ఎంచుకొని పలుకుట _ అబ్బో! యేన గచ్చామి 

మాగలాణ = ఏదారిని నేంబోవుదునో, లేన ఏవ ... = డానీ ఈ వెడ్డ బౌద్ర 

సన్నా్యానీ క పాయప్రరంగునీరు పట్టింపంబడిన _ చాయ వేయంబడిన (తను గుడ్డను 

చేశతంగొని వచ్చుచున్నాడు, ఏపు మయా ... = వీడు నాచేత ముక్కుకోయ. 

బడ్ తేలుమంగొట్టంబడినాండు, (కావున) పగ వాడుగా చేయంబడినాండు, కదా అపి." 

ఎప్పుడ నను ఒక వేళ, మోూం (పేమ్యు = నన్ను చూచి, ఏ తేన మారితా *.* = 

వీని శో చంపలుడినది అని (పకటింపంగలండు, తత్ ,.. = కావున మతి యొటు 

పోవుదును * శానీలే _. ఈ సగమువిటిగి పడిన (పవారితునుకను ఎగిరి దాంటి 

పోయెదను, 
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న్లో, వ్ఘో 2_స్ఫీ త్యరిత్యరితో లజ్కా- నగ ర్యాం (నే గచ్చన్ 

భూమ్యాం పాతాలే హనూవమచ్చిఖర ఇవ మహేన్హ)ః, ర 

(ఇతి నిప్కూ-)నృః. 

[ అత్తవలిత్తాణే భావే గచే అడంశణమ్. చేడం ని పాళొద 

బాలగ్గవవోలికావ ణిగలపూలిదం కదుఅ ధావఇశ్ళమ్, ఎవ్యం మనైై 
లిక్టి చే భోది, తా గచ్చామి, అధవా పామి దావ ఫదమ్, కిం 

వతా మలా ఆదు పుణో వి మాలఇశళ్ళమ్, కధం శుమలా. భోదు, 

ఏదిణా పావాలఏణ వచ్చా దేమి ణమ, అధవా ణామక్టి దే వ్ శే, 

తా కేవి అ$పులి శే వచ్చసి జాణోది, భోదు. ఏదిణా వాదా 

లీపు చేణ శుక్ట వణ్ణపుడేణ వచ్చా చేమి, భోదు, ఎవ్యం దావ, 

నంవదం అధిఅలణం గచ్చిఅ వవహోలం లిహోవేమి, జహో అత్డ శ్ళ 

కాలణాదో శళ్గవాభాశాలుద తృ కేణ మమ "కేలకం పువ్భకలల్ఞాకం 

జిక్ఞుజ్ఞాణం వవేశిల వశ న్న శేణిఆ వావాది బే త్ర 

చాలుద తృవిణా శాయ క లేమి కోవడం ణవమ్ 

ణఅలీఏ విశుద్ధాన వశుభఘాదం వ్వ దాలుణమ్, 

భోదు, గామి, అవిదమాది*కే, జేణ చేణ గమాాపి మగ్లేణ, 

తేణ జవ వ్ శే దుశ్చశమణ శే గహిదక శాఓీదకం చీవలం గేణ్ణిఅ 

వో, ర్క వీపః = ఇదిగో చేను, త్వరిత త్వరిత: = ఎంత యావడిగ అవా 

డనె, అజా నగర్యాం = అంకానగరమందు, గగ నే = మింట, భూమ్యాం = 

మంట, పాతాశే = పాతాళాన, మేన! = మహేందుండు, వానూమచ్చిఖ రే 

ఇవ = వానుమంతుని శిఖరమందుం బోలె _ పానుమంతుండు మూంద (పవకాత్ర 

శిఖరమందుంబో లె ఆనుటకు శశారుని విపరీత భాషితము _ నేలను నింగిని పాతాళొ 

నం బోవుటయన(6గా _ ఎందును తగులకయు అన్నిటికిం దగులునట్టును _ అనుట _ 

ఒకే పరుగున పోయెదను అనుట, గచ్చకా అన్మీ = పోవుచున్నాను, 
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భరత. ఏశే మవ ణళిం చ్చిదియ వాహీటబే కిదవేలే కడావి మం 

క్ల ఆ ఏ చేణ మాలిచే ల వఆశ ఇళ్ళది, తా కధం గచ్చామి. 

ను. ఏదం అ ద్దపడిదం పాఆలఖల్ణం ఇల్ల జ్ట్రీ అ గచ్చామి, 

ఏశేమ్టి తులిదతులిచే లజ్కా.ణఅలివ గఅశే గచ్చన్వే 

భూమోవ పాఅలే పహనూమశిపహా లే విఅ మేనే ] 

( ఇతి నిపూ-) నృః 

(|వవి శ్యావటీ మే చేణ ) 

నంవాహాకో భితుః.__._వమోలిత "మేత నయా చీవరఖణ్ణమ్, 

కింను ఖలు శాఖాయాం శొవ్ము_ం క రిప్యామి. వపా వానరా 

విలువ్పుస్తి, కిం ను ఖలు భూన్యూమ్. ధూలివోఫో భవతి, త 

_ ల ద టు బా వాము గణా వా. చది జు. నక (జా వానా చనాననాలం వాన) గా. వ 

అపటీ శేపీణ _ తెర వేయకయే _ తెరపట్టక యే ల సంధభాంతుంయగా వడి 

వడిగా _ (పవిళ్య = (ప వేశించి _ ఆ + పటీ మేం అని యీని, పట + అ ఖే 

"కే _ అనియీని _ రంగవ్యవవోరము, నాటకాలలో. దానికి సరియైన యర్గము 

చర్చించి నిణకాయింప6 దగును, 

సంవావాకః ఖిముః _ రెండవయంకమున జూదరిగా ఓడి, బాకీక ఎదిరి 

చేతను సఖికని చేతను కొట్టయుడి, తప్పించుకొన వసంత సేనయింట జొచ్చి, ఆమె 
దాక్షీణ్యము చే తప్పించుకొని, తాను మునుఫు చారుదత్తునికి సంచాహాకు(డుగా ఆంటి 

ననియు, దిక్కు_మౌలినవాయడననియు, లోళాన విసివితిననియు, ని ల్వేదముం చింది, 

అమెలోను చెప్పి (క్రోమణకా(కమముం జొచ్చినవాండు. ఈయంశారంభమున ఒక 

తూటీ శశారునికిచిక్కి_ చెబ్బలు తిని, ఎట్లో విటునిదయ చే ఆంతటనెనను తప్పించు 

కొని పోయినవాండు ఇత(జే యగును, అప్పుడు అనియుం డెను [కొత్తగా శావిపట్రిం 

చిన తేన సన్నాసీయుడుపును అచటి కోనేటిలో గుంజుకొనుటక వచ్చితిని అని, 

వీ(డు వాడ శానోఫును, తేన యిప్పటి భాషితమును అప్పటిదానితో కలుపు 

చున్నా (డు, (పక్షుళితం ఇత్యాదిగా, కుష్కంకరిప్యామి = ఎండ వేసికొందునా * 

ఇక్కడ కోంతులు చింపున్కు కాదా కొనిపోవున్కు నావ లేనండ6 జేయును, 
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త్కు త్ర వపార్య శుమ్కం కరిష్యామి. (దృష్ట్వా) భవతు, ఇహా 
వా తాలీపుజ్లు లే భువ్క్మ_-వతనం చయే (వసారయివ్యామ్, (తధా 

కృత్య) నమో బుద్ధాయ. ( ఇత్యువవిశతి ) భవతు ధర్మా 

కురా ణ్యుదాహరామి, ( ' వ్చుజనా యేన మారితా* ఇత్యాది 

పూర్వోక్కం వఠతీ,) అధ వాలం మ మైలేన న్య ర్లేణ. యూావ 

తృస్యా వనన్మసేనాయా బుద్ధోపాసికాయాః (వత్యువ కారం న 

కరోమి, యయా దశానాం సువర్ణ కానాం కృతేన ద్యూతే కా రా భ స్థం 

నిప్కీ_)కః, తతః [వభృతి తయా [క్రీత మి వాత్మాన మనగ చ్చామి 

విత, అధవా 

ద... దద. హాకా 

ఇక్క_డ గాలిచే దట్టముగా (పోవు గా (తోయంబడిస ఎండుటాకుల (పోవు పె పణి 

చెదను. (అట్లు పబిచ్చి నమో బుదాయ = ననుస్కా_రము బుద్లదేవునికి, ధమాళాక్ను 
లౌ థి 

రాణి ఉదావారామి _ ధర్మ సంబంధ మెన మం-చియతీరములు _ అనగా నూ బక్తులు _ 

ఉచావారామి = నోటడచ్చరింతును _ ఆది భితువు ఎప్పుడును చేయవలయుపని. 

సాదుని యనుఘైనము, అథవా అలం మమ ఏతేన స్వగేకాణ _ ఎందులకు నాకు 

ఆది (= అథవా, నాక ఈస్టగక౯ము _ సుఖము _ అక్కు_టి లేదు, తృతీయతో 

“అలంిక నిషేధము ఆథకాము, *... = అవళ్య మపి స నరః స్వగణం గావా శే. 

VIII _ 4.” యావత్ _ ఎంతవటక అనగా _ తస్యాః బుద్ధోపానీ శాయాః వసన 

చేదనాయా? ౨.౨ = చౌదసన్నా కనీ - అనగా (శ్రోమణకు(డు _ అందటిని _ వారు బొద్దు 

'లెనను శాపన్నను _ బుద్ధోపాసక, బుద్ధోపాసిక ఆని సంబోధించును, ని టేజళిం 

చును, వ్యవహరించును _ అందు ఏమియు తౌత్పర్యము లేదు _ వట్టి ఆచారమా(తే ము _ 

మాటవరుస _ |పత్యుప కారం నకఠోమి _ (పత్యుప కారము జేయకుందునో _ నా 

చిత్తమంతే యు చానిమోంద నే యున్నది, యయా = ఏమెచేత _ అనలగా ఆమె 

చేత, ... = పదిదీనారముఅ కోసము జూదమువలన నేను, నాబా కీ కట్టి, విడిపింప 

బడితినో (= నిహీ_ ఏకః), తత్ర; (పభ్ళతి = తప్పుడు వెందలుకొని, చేను నన్ను, 

నాశరీరము ఆమె చే కొనంబడినట్లు, చీను ఆమెకు పరాధీనుండ _నెపోయినట్టు, అను 

కొందును, కిం ను ఖలు పణో౯బదళలే ,.. = ఏమిటి ఆకలలోపల ఊపిరియాడున 

ట్లున్నది! 
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న్లో, వాతాతజేన తప్తాని చీవరతో యేన స్పిమితాని వ తాణి 

ఏతాని వి స్తీర్షవతాణి మన్యే వృతా ణీవ స్ఫురన్శి, ర౬ 

(వక్టాలిచే వశే మవ చీవలఖక్లో, కిం ణు క్ట శాహాోఏ కుక్టావ 

ఇశ్శమ్, ఇధ వాణలా విలుమ్సిని కిం ణు ష్ట్ర భామినీ నూలీదోకో 

హోోేది. తా కహీం వశాొలిఅ కుస్రావఇశ్ళమ. భోదు. ఇధ వాడాలి 

పుజ్జా దే శుక్టవ తృనం చవ పతాలఇశ్శమ్, అమో బుద్ధళ్శ, భోదు. 

ధమ్ముక్టలాఇం ఉదాహాలామి, ( వళ్చుజ్జ్ఞణ జాణ మాలిదా” (౮-౨) 

అ త్యాది పూర్యోోక్కం వఠతి) అధవా అలం మమ వచేణ శ్గాణ 

జాన తావ వశ నృశేణిఆవఏ బుద్దో వాశిఆఏ పచ్చువకాలం ణ క లేమి, 

జూవ దశొణం శువళ్ణాకాణం కిదే జూదిక లేహిం ణిక్కీ చే తదోవహుది 

తావ కీదం విఅ అతాణఅం అవగచ్భ్ళామి. కింణు క్ట పణ్ణోద లే 

శముక్ళశది, అధవా 

వాదాదవేణ తతా చీవలతోనణ చిమ్మిదా వత్త 

వచే విధిబ్టవత్తా మ్బ వత్తావిఅ ఫులన్తి ]. 

థో: ౪౬, చాళాత పీన = గాలిచేతను ఎంద వీతను, తప్తాని = కాంగినవి 
య 

జెండియెక్కి_నవి _ తమౌం ఎండిపోయినవి, చీవరతోయేన = నా కాహాయవ స్త్హ్కపు 

నీటిచే తీమిశాని = తడినినవై, వి స్రీీకాం (ప్రాప్తాని = వెడల్చుపొందినవి _ 

ఎండినదొప్పంబోని ముడుతలు విప్పారిననైె, పృశ్రాణి = ఆటలు, స్ఫుర న్ని ఇవ = 

కదలున టున్నషి అని తఅంతును . ఎండవ ఎండీ ముడుచుకొనిపోయినవి [కొత్త 

నీటితడుఫున ఇంచుక వికనీంచి విప్పారును అనుట, 

వి సీణజాప తాః = వీప్ప(బడిన అెక్కులుగల పతలవలె _ అనియు ననం 
ఆలీ 

దగును, పత్తరము అనంగా “అశాకాది చేత (ప్రర్తీ _ పతీ, అని, 
లి జానీ 

MR — 63 
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(వస నృనేనా నంజ్ఞాం లస్ఞ్వా హొ సం దర్శయతి ) 

భికషుః_హో హో, కుద్దాలం కారభూవీ.తః స్ర్రీహస్తో నిప్కా-) 

మతి. కథమ్, ద్వితీయా 2పి హన్తః, (బహువిధం నిర్వర్ష్య ) 

(వత్యభిజానా మో వైతం పహాన్నమ్, అధవా, కిం వివాేేణ, సత్యం, 

న ఏవ హస్తో యేన మే ఒభయం దత్తమ్, భవతు, వశ్యామి, 

(నాకే నో ప్రాట్య దృష్టా ద్రత్యభిజ్ఞాయచ ) నైవ బుద్ధా పాసికా, 

[ హాహా, కుద్ధాలం కాలభూశి టే ఇత్థఆ హా హా స్ట శకమది. కథమ్, 

దుదియే వి హే. వచ్చభిఆణామివిఅ వదం హరమ్, అధవా, కిం 

విచాలేణ, శచ్చం శే జ్రేవ హె జేణ మే అభఅం దిణ్ణహ్. 

భోదు, పేక కమ్, ణా జే బుద్ధోవాశళిఆ ]. 

వస న్తసేనా సంజ్ఞాం ల్యూ = వసంత సేన తెలివి పొండి న మూర్చ - 

థి 
కాంబోలు ఆమెక శళారుని నగెంతుపివీకిడివలన€ గలిగినది, (పాణము తవం 

పోలేదు, ఆది యిప్పటికి జెవయోగమున 'తేటు చున్నది. 

శుధాలడొ,_రభూషితః _ మేలి _ ఆసలు బంగారు రత నాలుగల _ నగలతో 

ఆలంక రింపయబడియున్న డి, అనుట సనిపడదు, 

శశారునిఫీర్యాదు, నగలన్నియు ఒలిచి తీసికొని చంెననిగదా. దానికి 

రుజువుగా ఆవి (లో మతేయుని సంకనుండి పడి చారుదత్తు మెడవకట్లం 

బడును, కుద్దాలడా రభూషితః _ నిరఅంకార భూషితముగా _ సొమ్ము లేక యే 

(కుద్ధ = ) వట్టి మేని శాంతియే ఛభూషణముగా గలిగి ఉన్నది. ఒక వేళ శుద్ధ? ౬ 

నెలడా్య_రభూషి. తః అనియుండునా * 

వసంతే సేన తనయొంటి మిందినగలను “మృ చృకటి”లో పెట్టి దోవా సేనునికి 

ఇచ్చినది, “మియమ్మ నెతిని' అన్నది, మతి నగందా(కనా* మణి చారుద త్తుంజూాడ. 

పోవుటవ “ప్రసాధయామి” అన్నే _ అది వట్టికడుగుటలు పూయుటలు తొడుగుట 
లం బోనిజే అగును. కాకున్న అలజో్కెా_రమునకు “శుది అనునవి శేషణ మేమి * 

పువ్వులంబోనివి, “శుద్ధములగునా 9 > 
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(వసనన్తనేనా పానీయ మాకాబ్బ తి) 

భియుః__కథమ్, ఉదకం యాచతే, దూరే చ దీర్చికా, కి 

మిదాసి మత కరిప్యూమి. భవతు. ఏత చ్చీవర మస్యా ఉవరి 

గాలయిష్యామి, [ కథమ్. ఉదఅం మగాడి, దూలే చ దిన్ఫీఆ, 

కిం చాణిం ఏల్ణే కలఖళ్శమ్, భోదు, వదం చీవలం శే ఉవలి గాల 

ఇశ్శమ్ ]. (తధా కరోతి, 

ఇ అప్ అలో ఇ జర గా (వనన్నసెనా నంజ్ఞాం ల బ్ధ్వో తపతి థిత్వుః 

వటాన్మేన ఫజయతి ) 

వనన్న__-ఆర్య, క నమ్. (అజ కో తునుమ్] 
re rT వా చు 

రశాశోకరుచా విశేష షత నలో విమ్యాధరాల కృకః 

(పత్యాఖ్యాత విశేషకం కురవకం శ్వామౌవ దా తారుణం 

అ శానా తిలక కియాపితిల కై లజాగ్న ద్వి రేఖా నెః 

సావడ్డేన ముఖ(పసాధనవిధా (శ్రుర్మాధవీయో పి. తామ్, మాళవిక, 

ఇది ముఖ (పసాధనమంట _ శాళిదాసు చెప్పినది, చెవికమ్ములు ముక్కు ఫుడ 

కలు మొదలగు (పస్తావము లేదు, 

ఈ చేతిని "నేను అనవాలుపట్టుచున్నట్లు అగుచున్నాను _ నాన అడియా 

అము _ గుబుతు అగుచున్నటు లున్నది, అథవా _ అల; నందియ మేలి కిం 

విచారేణ = ఆలోచన యొందులక ? సత్యం స ఏవ ... = నిజముగా అబే, నాక 

అభయమిచ్చిన చేయియే, అట్లు కబుతుకు వచ్చు నట్టి యసా ధారణలోకోే త్తర 

సౌందర్య ముగ అది, అనుట, ఉద్ధాట్య _ అఆవలు తొలగించి, చేవాము బయటపడు 

నట్టు చేసి సా ఏన = ఆమెయే _ అబుదోపానీకయే _ ఆజనమే అనుట _ అంత 

కన్నను బుద్ధోపానీక క ఎక్కవ యథ ౯న లేదు, 

పానీయం ఆకాజ సతి = తాంగుటన వీరు కోరుచున్నది _ అందుల కై న సన్న 

చేయు చున్నది, శాలయిష్యామి = పింజెదను _ పిండి నీరు కాటునట్లు శా సెదను, 

శెలివిపొంది లేచుచున్నది, వికువు గుడ్ల చెజింగుతో _ కొంగుతో _ వీచుచుచ్నా (డు, 
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భీకుః_కీం మాం న నంరతి బుద్ధి "పాసికా దశనువర ర్ల నిప్కీ- 9 

తమ్, [కం మం ణ శుమ వేది బుద్ధ వాళీఆ దశశువళ్ణి శిక్సీ దక్ ] | 

వన నన్న రామి, న సన ర్యధార్హ ఛణలి, వర మహా 

మువర తెవ, [సుమరామి ణ ఉణ జధాఅజ్ఞో భణాది. వరం 
అహాం ఉవర చా జవ ] 

భితుః _ బుద్దో పాసి శే, కిం న్విదమ్. [ బుద్దోపాళివ, కిం 
జ్లేదమ్ ], 

వనన్మ-_( నని ర్వెదమ్ ) య త్పదృశం వేశ భావన్య, [ జం 

నరినం వేనభావన్న్స ] 

ఫితముః__ఉత్సి త్ వ ష్ష్ తూ త్తి స్టతు, బుద్ధోపాసి శే తాం పొదవ 

నమిీివజాతాం లతా మవలమృ్య్య. [ ఉశ్ళుదు ఉళ్టుదు బుద్ధ వాళిఆ 

వదం పాదవనమోవజాదం లదం ఓలమ్బిఅ ] 

( ఇతి లతాం నామయతి, 

(వనన్మశేనా గృహీ తో త్నిష్టతి) 

భికుః ఏతన్ని న్విహారే మమ ధర్మభగినీ లిష్టతి, తత 

సమాశ్వ న్నమనా భూ తోుపాసికా గేహాం గమిష్యతి, తే చన కి 

అ 

ఆర్య 44 = అయ్యా, నీవు ఎవరు కింనాం న స్మరతి 4, = ఏమి, నన్ను 

మణ చినడా_ పది దీనారముల'ే విడిపించి కానవ(బడిన వానిని, వరం ఆవాం ఉపరతా 
ఏవ = చేను చచ్చియుండిన జే "మేలు అయ్యుడిని కిం ను ఇదం = ఇదేమిటి 
అమ్మా ? యత్ సదృశం =, = బోగముతనమునకు ఏది తగునో అది, ఇది _ అనుట, 

ఉ్రిపష్టతు +. = లేచును గాక 4. = వెట్టుపక్కన మొలచియున్న యీ 
తీంగంబట్టుకొని _ ఆని అతొం నామయతి _ తీగను వంచుచుళ్నా (డు. వసంత సేన 
పటుకొని లేచుచున్నది, 

€ 

ఏతన్మి౯- వివో రే _ ఈ బౌద్ధాలయములో _ బాద సన్నా స్ట్ సులుండు మధఠమున, 
థి 

మమ ధమళాభ గినీ _ నాక, పూనిన సన్నా క సథమళాముం బట్టిన అక్క_, = ఒక బౌద్ధ 

సన్నా్యాసిని పరిపాజిక ఉన్నది తృత ,,. = అక్కడ మననునక ఊజట కలుసు 
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గనె రచ్చతు బుద్ధో పాసికా, ( ఇతి వరి కామితి, దృష్ట్వా) అవ 

సరత ఆర్యాః. అవసరత, ఏపా తరుణీ (స్రీ ఏవ ఛితు రితి 

శుద్దో మ మెవ ధర్భః 

శో, పాన్ననంయతో ముఖనంయత 

ఇస్స్ (యనంయతః న ఖలు మనుష్యుః 

కిం కరోతి రాజకులం తన్య 

వరలోకో పహాసే నిశ్చలః, ర౭ 
ద 

వజక్ ఉండి ఇంటికి పోంగలదు. తత్ _ శనిక ౬... = కావున మెల్లగా మేల్లలగా 

పోవునుగాక _ ఆర్యాః ఆపసరత _ అయ్యలారా, తొలంగుండు(దారి అనుట) 

ఏహెతరుణీ స్త్రీ, ఏీప ఫితుః . ఈ మె జవరాలు, స్త? ఇతండు భికువు _ సన్నాసి _ 

ఇతి _ అని, కుద్ధః మమ ఏవ థమక౯జాః _ నాథధమకజాము పరిశుద్ధ మైనది _ ఒరనీ చూచినం 

గదా బంగారు తెలియనగును. నాఫియుభమకాము ఒరగంట బంగారునలె పరీతవ 

క రి నిలిచి శుద్ధ మైనది; ఈ Ey సన్నిక షళామున, 

శ్లో, ౮౪౭, మనుష్యుః సః ఖలు = మనుషమ్యు౭డైన వాడు అన్ననో వాస్త సం 

_ చేతులం గట్రయిడిన వాండు, అనయా వా సము ఇతర క మేక౯ాం|దియనుఆ 

కను ఈ పలఅర్న్ణము _ కమే౯౦| దియములను నిగవాంచు కొన్నవాండును, ముఖ 

సంయతే 8 _ నోటంగ ట్రయిడినవాండు, చని నన్ను దానిని పలుకని కట్టుబాటు “అ 

వాడు _ ఒకరి భూషణ లేదు దూపణయు లేదు _ ధమళానూ కలు చెప్పుకొనుట 

తప్ప, ఇం(దియసంయతేః _ బొ సో ం|దియముల చే శాక మౌససాదులై న అంత 

రిం దియములను జయించిన వా(డు _ (వానికి కిం కరోతి రాజకలం _ రాజు థమా౯ా 

ధమజాములు విచారించు కచ్చేరి, ఏమి సేయును ? తస్య = వానికి, పరలోకః = 

పరలోకము _ నివాళాణస్థానము, వాసే = (అల చేత, నిళ్చ్ళలః = సందియము 

లేక _ స్థిరముగా (ఉండును), 

చేతులు వాక్కు సక లేం| దియములు _ అన్ని యు జయిం చిన వానికి ఈలోళకానం 

గాని ఆలోేశానం గాని భయము లేదు, నిచాకాణమను స్థిర సిద్దము, " 
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[ ఏతశ్సిం విహాలే మమ ధ మ్మా బహిణిఆ చిట్టది, తహిం శమ 

శృశిదమణా భవీఅ ఉవాశిఆ “గేహాం గమిళ్ళది, తా శేణం శేణం 

గచ్చదు బుదోవాశిఆ, ఓశ లఘు అజ్ఞా, ఓశలఘ, ఏకా తలుణే ఇల్గిక, 

వశో భిక్ట తి కుద్ధో మమ వశే ధ మ్మే. 

హార్గ శంజదో ముహాశంజవో 

ఇస్టియశ ౦జదో న్ క్ట వమూణుశో 

కిం కలేది లాఅఉ లే తళ్ళ్శ 

వలలోట హై ణిచ్చ లే |, 

(ఇతి నిపష్కా/న్వః ) 

ఇతి వసన సేనామోటనో నామ 
— 

అష మో ఒజ్క ౩ 
ణి 

arr PE TT TE PTT 

ఈయంక మున ఫుష్పుకరండకమున (పొద్దుపుచ్చను శోశారు(డు విటునితో 

వచ్చును, అం దగపడిన ఒక చౌదశమణవని, -చీవరమును కో "చేట గుంజుకొనుటవ 

వచ్చిన వానిని హింసయాటల తాను రవంత సేఫు వృథాగా సతాయించీ పంఫును, 

అంత తా మిరువురును ఒక శిలాతఅమునం గూరు చుందురు. శశారుండు తిరస్కృ 

తులడైనను, వసంతే సేనం దటుముకిొొని అఆపెమోందియాస తన మనసును వీడ లే 

దనును, (పొద్దు మింటీనడిమికి వచ్చినను, మిడియెండ శాయుచున్నను, ఇంకను 

బండి తోలుకొని రాలేజే చేటుండు ఆని యనుకొనును, శాల శే పమునక గొంతెత్తి 

పాడి పిటునికి వినుచు చుండును, 

ఇంతలో చేరవచ్చుచున్న బండివాడు, మధ్యావ్నా మెనదే, దొర యేమ 
నునో కదా అని యనుకిొనును. అందు కారుచుండియున్న వసంత సేన ఆగోంతు 

వర్ధమానపనిదిగా లేదే నావ కన్ను గుండె ఆవళపనముగా ఆదరుచున్నవి ఆని 

యనుకొనును, బండి తో(టలోనికి వచ్చినది, శశారుండు ఎక్క (బోయి, అందు 

స్తీని కాంచి రాతీనీ యనుకొని భయపడి విటుం జూడుమనును, వాండు అందున్న 

వసంతే సేనం గాంచి, ఓహో శశారు నఖిసరించివచ్చినది, -బీ-వీ _ అని యనుకొనును, 

శా దని, బండ్ల మాటుపాటు జరిగిన దన్సి ఆపె తన్ను శాపాడు మని విటుని బతి 
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మౌలుకొనును, వాడును శోకారునికి బండిమాన్సి వానిని ఇంటికి నడిపింప. 

(బయత్నించును, అది కదురదు. అంతట వసంత సేన నిన్ను అభిసరించి బండిలో వచ్చి 
యున్నదని శళారునితో అనును, శశారుండు కడుసంతసించి మునుపటి తన శాని 
మాటలకు అనునయము పలుకుచు ఆపెపాదాలలో తల వాల్యును, అ"పె కోపాన ఎగనీ 

తలం దన్నును; అందుల కెంతయు కోపించి, చారుదత్తుదిడి వాకిట నిలిపిన తన 

బండిలో వానిది ఆని (బమనీ వాని నఖిసరింపవచ్చినదని యెటింగి బండినుండి దింపి 
"వేసీ దానిని చంప నిశ్చయించుకొ నును, ఆ పె విటుని మరఅను శరణు(జొచ్చినది, 

కళారుండు విటునితో చానిం జంప్రుము, ఎం తేని ఇనాము ఇత్తును అనును, వాడు 
ఆయసతౌా్యుర్యమును తాను చేయ(జాల సనును, అంత ఆశే చేటుని అడుగును, 

వాడును అే అనునూ. వానిని అంతట నామాట వినవా “అని చావంగొట్టును, 

చంపీనను తాను అసత్మా_ర్యమును చేయ ననును, వసంతసేన మరలను విటుని 

శరణుజొచ్చును, అంతట శశారుండు తానె శాసెపిగించుకొని ఆపను చంప 

గడంగును. ఏమి నాయెదురుగా చంపుదువా అని విటుండు వానిని గొంతుపట్టి 

లా(గి (తోయును, ఎట్లో లేచి వారిరువుర నక్క_డ లేవండం జేయు నుపాయ 

మౌలోచించీ, చేటుని 'చాటునకు మరుగుచోటికి _ పొమ్మని, విటుని అతనియదుట 

ఆపె నీగ్గపడుచున్నది, శావున ఆవలికి పోయి చేటుని వెదకిపట్టుకొని రమ్మని 

పంపను. విటుడు, అట్లును ఉండు సేచూ బోగముందానిదారు 'లెన రెబుంగుదురు 

అనుకొని తాను పోంగడంగి ఒకింత దూరాన నిలిచి పొంచిచూచి అత(డు కామి 

మొనట్టు (గహించి, పర్వాలేదని వెడలిపోయెను, అంతట ళశారుండు వంత సేనం 

గొట్టి, చారుదత్తుని పేరే మంత్రముగా జపించుచున్న దానిని తన చేతులతో నే గొంతు 

పీనికి చంపినాండు అపీనుంగును అక్కడనే తోంట _ యెండుపంటాపలరాళి _ లో 
దాచి నాయడు, పట్ట రానిసంతోషముతో నున్నా (డు, అంతట చేటుం గొని 

విటుడు వచ్చినాడు, వానివలన వాని చెదము విని, వసంతే సీనం దఅంచుకొని 

ఎంతయు చేడిచి ఇంక నీపొందు నాక వలదని శశారుని దిగనాడి తాను పీతూరి 

దారులం జేరుదు నని పోయెను, చేటుని బండితోలుకొని ఇల్లు చేరి అందు మిశైమోంది 

ముందటికొట్టులో నుండు నేను వత్తు నని పంపిజేసెను, విటుం డేమో ఇటు తేన్నుం 

దాచుకొని కాపాడుకొనుటక పోయినాడు చేటుని సీం బోయి సంకౌెలలం 

గట్రిగా కట్టియుంతును. ఇంక దీనికి సాకీ యెవరు? "నేను దర్శిద చారుదత్తుడు 

సొమ్ములు తీసికొని వసంత సేనం జంపీనాం డని కచ్చేరిలో ఫీర్యాదు జీనెద నని 

ఎంతీయు వడిగా [శమణవ6 డెదురగుటను పాటింపక, ఇల్లు చేరెను, 
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wi హి. 

ఆశమణవండు తాను గుడ్డను గుంజుకొని వచ్చి, దానిని ఎండ వేయను, తెలియక 

వసంత నేన పీనుంగుం గప్పిన ఎండుటాకులరాశిపె పటిచును, ఇంతలో అందు 

మూర్చ తొలలి (పాణము మరలుచున్న వసంత సేన పకి వాపీన చేయిం జూచి, 

కప్పు తివిచి గు రుపట్లి తన గుదడనీళు పెన పిండి తేర్చి, మెల్లంగా లేపుకొని, సమీప 
ఇత 6 GG 6౧౧ రా య 

మున తన తోడి సన్నా్యానీనులున్న వురమునకు ఉపచరించి (ప్రకృతిం బొదడింప 

చేర్చును, బా 

వసంతసేనం జంపుట అను 

ఎనిమిదవ యంకము 

ముగిసినది 



నవమో౬ఒజ్కః 

FY 

మీ 

(తతః (వవిశలి శోధ నక'ః ) 

కొ ధనకః___ఆజ్ఞ పో 2_ న్నర ధికరణభోజేః - “అరే 

నోధ నక, వ్యవహార మజ్జవం గ త్వాననాని సజ్జీకురు? ఇతి, త 

ద్యాన దధిక రణమణ్హైవం నజ్జతుం గచ్చామి, ( పర్మిక మ్యావలోక్య 

చ) వఫో ఇ-ధిక రణ నుణ్జనః, ఏవ (వవిశామి ( వవిళ్యా సంనూార్ష్యా 

ల లా యకక. మరా కారకా. ఎను అటా త. బా et 

అంతట వోధనకండు ప్రచేశించుచున్నాండు. ఛోధనకుండు అన్వథ ౯ 

నాముందు _ కార్యములను _ వ్యవహారములను _ నిచారించు అధికరణమండపమును 

చిమ్మి, ఆసనములు తుడిచి, ధమా౯ాధిశారులు వచ్చికాచుళ౯ాండి తమపని చేసికొను 

టక్ అన్నియు తుడిచి సిద్ధము గా నుంచి, వారు పిలిచిన పలువదు చెప్పినది 

వేయుచు ఉండువాడు నోకరు. శోధనకుండు _ అని “పీరు _ సంజ్ఞ, 

ఈయంకమున శళారుండు అధికరణమున వసంత సేనవధ నేరమును వారు 

దత్తునిపె మోపుటయు, అది రుజువగుటయు, చారుద త్తునికి రాజు చే మరణదండన 

విధింప(బడుటయు _ క థావ స్తువు, 

అధికరణభోజ 8 _ థధమ౯వివారళాధిశారులచే _ ఇది థమకొము ఇది కాదు 

అని వ్యా జ్యెములలో నిభారించి నిణజకాయిం చువారివేత _ అధికరణమనల౫ా వ్యవహార 

పరీక్ష, దానిని భుజించువారు, పొలించువారు అధిక రణభో జకల్కు జ E స్, అసనాని 

సజ్లీకరు = ఆసనములను నీదిపటు ఫుము, సజ్జయితుం = సిద్దపలుచుటప, ఏప.!.., ౫ 

మణ్జపః, వీపు (పవిశామి _ ఇట్టు చెప్పుట రంగాను మంచి తెరలు ఇది మండపము 

ఇది ద్వారము _ అని తెలియునట్లు, లేనందున. ఇంచుక పరి కమించి, వటి ఎదుట 

చోటును మండపము అనుటయు, ద్వార మని తెలియంగఅయట్లు ఏమియు లేనందున, 

(ప వేశిం చెదను అనుమొట చే ద్యారమున్నట్లును 'వొచ్చినట్టును తీఅంపవలయు నని, 

వుండపము గాని ద్వారము గాని యె ప్రెదుట (ైపేష వలకు అగపడుచున్న, 

MR — 64 
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ననమాభాయ ) వివిక్తః కారితో మ యాధికరణ మణ్ణవః, విరచితాని 

మ యాననాని, త ద్యావ దధికరణికాణాం పున ర్ని వేదయామి, 

(పరిక మ్యావలోక్య చ) కథమ్, వవ రాష్టి )య శ్యాలో దుష్ట 

దుర్జనమనుమ్య బత ఏ వాగ చృతి. తద్దృష్రివథం వరిహృత్య మి 

సామి, 

[ అణ తోమి అధిఅరణభోఇనహి*ంం - అరే సోహణతఆ, వవపహోర 

మణ్ణవం గదుఅ ఆనణాఇం నబజ్జీక నేహా” త్రి. తా జావ అధిలరణ 

మణ్ణవం నజ్జిదుం గచ్చామి. ఏదం, అధిఅరణమణ్ణవమ్, వన వవి 

సామి, వివిత్తం కారిదం మఏ అధిణర ణమణ్ణవమ్, విరఇందచా మవ 

ఆనణా, తా జావ అధిఅరణిఅణం ఉణ ణివేదేమి, కధమ్, వసో 

ర జ్ర అస్పాలో దుట్టదుజ్జణ మణుస్ఫో ఇవో ఎవ్య ఆలచ్చది, తా 

దిట్టిషధం వరిహరిఅ గమిన్నమ్, (ఇ ల్యకాన్వే స్థితః, 

(తేతః (వవిశ త్యుజ్జ్యల వేహధారీ శ కారః ) 

నక్రార$ 

ఎర త... ద ఆ లా — వానా DET CE EE EP TI 

ఈమాటలు చెప్ప చీల వివి క్షః = నిజకానము _ విరచితాని ,.. = ఆసనములను 

ఏర్పటి చితిని, కథం! = ఎట్టూ ! = ఆళ్ళ ర్యాథ౯కమూు - (పశారాథ౯కము 

గాదు _ దుష్టదుజ౯కాన మనుష్యః _ వాడు నగరమున _ పాలక రాజ్యమున _ అట్టు 

(పనీద్గుడె ఠన్నాండు _ వీనిలో చీ పాలకోC డిట్రి వానికి చొరవ చనువు ఇచ్చినవా6€ 

డని (పసిద్ధుండె యుండుట పరికింప(దగును. పాలకరాజ్య _ ఆ ధార్మిక స్థితిం 

చెలుపుట"కే శశారుండు _ వాండు మాచావతో తంటా చెప్పుదు నని కంఠరవము 

తోడ నే చెప్పును. తద్భృష్టిపథం పరివ్భాత్య _ వానికి ఆగపడవండ _ ఆగపడిన 

వా జేమేని అనయాడనిది ఆనును, వానికి, ఏశా చే _ వానికి ఆగపడని మట 

వైన రహస్యపుంజోట, ఉజ్జ్వల వేప ధారీ _ కన్నులకు మిబుమిట్లు గొలుపు వేషము... 

బంగారును వెండియు నగలుగా మేన, సరిగయుడు ఫులునుం గాంబోలు, 
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న్లో, స్నాతో ౭_హాం సలిలజలె ః పానీయె 

రుద్యాన ఉవవనకాన నే నివషణః 
ద 

నారీభిః సహా యువతిఖిః 

(ప్రీభి ర్లన్హై్య్వః సువిహిలే రబ్జకె 2, ౧ 
౧ మెలా 

[భాద పాం శలిలజ లేహిం పాణిపహిఎ 

ఉజ్ఞా తే ఉవవణకాణే ణిశ హై 

అాలిహిం శహా జునదీహిం ఇ శ్హిఆహీం 
గన్ద వ్వేహిం శువిహిదవహిం అజ్ఞశేహిం ] 

డు ౧ 

వో, య్నేన (గన్గిః వణజూలిశా మే 

తకోన బాలా తణకున్నలా వా 

వ చేన ముకాః యణ మూర్థ్ర్యచూడా 
— య 

శి తో విచితో 2_పహాం రాజ ₹స్థలః। లి 

ఛో ౧. అహం = నీను, సలిలజలె ః పానీ యెొః డా నీళ్ళతో, స్నాఠః = 

స్నానము చేసినవాండ_నె , ఉద్యా నే ఉపవనశాన చే = మాయింటి తోటలో, 

నారీభిః యంవతీఖిః స్రీళః సవా = జవరాండతో కూడ, నిషణ్ణః సక = కూరు 

చున్న వాండ నె, సువిహీ తెః అజైః = అవయవములను చక్క_ గా అల౦కరించుకొన్న 
యలు 

వాండ నె, చక్కు గా అఅంకరిం చుకొనంబడిన అంగ ములతో, గ న్థవజ ఇవ = గంధ 

తునివ లె (ఉన్నాను, 

చేను నీళ్ళతో స్నానము చేసి, ఆంగ ములను చక్కు. గా ఆలంకరించుకిొన్న 

చాడనె, తోటలో జవరాండం గూడి కూర్చున్న వాడ నె గంధర్వునివ లె 

ఉన్నాను, ఉంటిని _ ఇటు కదలివచ్చు వణకు _ అనుకు, 

ఇందలి పునరు కలు అన్నియు ళశార భాషా స్వభావ సులభములు, 

న్లో, ౨ మవే=నాకుు తగన (గన్థి! - ఒకతుణము ముడి, తమేణ జూటకః 

వా _ ఒకతృణము జడ, శమణేన వాలాః = కణము వెండ్రుకలు, ముకాః = ఊరక 

విడిచిెపెటంబడినని, తణం ఉఊధ్యకా చూడః = ఒక క్షణము పెకిఎ తికటంబడిన 
వ) రా అత 6 
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[ఖడేణ గచ్చ ఖణజూలశే మే 

ఖణేణ బాలా ఖణకు నృ లే వా 

ఖచేణ ముక్కే. ఖణ ఉద్ధదమూడ 

చిత్తే విచిక్సే హగే లాఅశాలే ). 

అవి చ, వివగన్టిగర్భ[వతి స్టే నేవ కీటకే నాన్నరం మార్లమాణేన 

(పావ్వం మయా మహ దనరమ్, త త్క స్వేదం కృషణ చేప్తీతం 

పాతేయిప్యూమి, (స్నాత్వా) ఆం, నృతం మయా, దర్శిదదారు 

దత్త స్వేదం కృషణ చేస్టీతం పాతేయిప్యూమి, అన్య చ్చ, దర్శిదః 

ఖలు సః, న్య సర్వం సంభావ్య లే. భవతు, అధికరణముజ్ఞవం 

_ తల చెంద్రుకలను ఇట్లు బహుభంగుల ెట్టుకొన్న వా(డు _ రాజశ్యాలీ 

అనాం = రాజుమజు(దిని నేను చితః విచ్శితః _ ఆశ్చర్య చేప్పి వేషితుండనుగా ఉన్నాను, 

ఆసాయంకాలము రా తీయు పట్టరాని సంతోషమున ఇదే తలపోత, 

వసంత సేనం జంపీ దానికి సాధ్యము లేకుండ తప్పించుకొని వచ్చి యిల్లు చేరి 

నాండు _ కనీ తీచుకకొన్నాండు, భారుద త్తుని పగ తీచుకాకొన మొగజము నిశ్చ 

యించుకొన్నాండు _ శశారునికి వటి ఒళ్లు తెలియని (తుళు కలిగి యున్నది _ దాని 
వి గొ య 

చాగారంభము ఈక్లోశాలు, 

విష గ న్గిమధ్య( ప్రవిస్ట్రేన = విషఫు _ వసనాఖి (శ _ గణుపునం జొచ్చిన, 

పురువువ లె (వేలువడు _ అంతరం =) దారి. అవకాశము వెదపచున్న నాకు 

వసంత సేన-పి కనీ తీర్చుకొనుటకు) మవాత్ అన్నరం = పెద యవకాళము, సందు, 

దొరకీనది, "దాని నేమో చేతులార సాంతముగా మెడ నులిమి వేసితిని, తేల్ కస్య 

ఇదం ... = మటీ ఎవనికి _ ఎవనిమోంద ఈపాడుపనిని పెట్టుదును * ఆం _ జ్ఞప్తి 

తెచ్చుకొనుటం చెలుపును, ఆ _ అన్నట్లు _ ఆవును _ అన్నట్లు. స్మృతం మయా = 

నాకు జ్ఞ ప్పీకివచ్చినది, దరిద చారుడ కస్య _ దరి్శిదు( డైన చారుద త్తొనికి _ చారు 

ద త్తునిమోంద, అన్యచ్చ _ మలి యొకటియు, దర్శిదః ఖలు సః = వాయు బీద 

వాడు గదాంతేస స్య సవళాం సంభావ్య తే _ వానికి _ వానియెడ్ _ ఆన్ని యు . సరి, 

ఉండవచ్చును, శాంబభోలు _ అని యొంచందగి, నమ్మ6ద గి యుండును, ' 60 
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గ త్యాగతో వ్యవహారం లేఖయిప్యూమి, యధా చారుద తేన 

వన న్నసేనా మోటయిత్యా మారితా, త ద్యావ దధిక రణమణువ 

మేవ గచ్చామి, ( వరిక మ్య్యూవలోక్య చ) వవ సో ఒధికరణ 

మణ్ఞవః, అత (వనిశామి. కథమ్, అననాని దశ్తాని తిని, యావ 

చాగ చృ నృ్యధిక రణభోజశకాః, "తొవ 'దెతస్ని స్టూర్వాచత్వ గే 

ముహూర్త మువవిశ్య (వతిపాలయిష్యామి, 

[ అవిఅ, విశగణ్థిగ బృవవి న్షేణ విఅ కీడవణ అనృలం మగ్గ 

మాకేోణ పావిదం ముఏ మహా దన్నలమ్, తా కశ్శ ఏదం కివిణ చేశ్టి అం 

పాడత్తశ్శమ్, ఆం, ఘమలిదం మవ, దలిద్దచాలుద తృశ్ళ ఇదం కివిణ 

చెళ్టిఅం పాడఇశ్శమ్, అలం చ దలిద్ల క్ట స్టే తవ్శ ఫవ్వం నంభాపి 

అది. ఫోదు. అధిఅలణమణ్ణవం గదుల అగ్గదో వవహోలం లిహావ 

ఇశ్శమ్, జధా చాలుదతృ్శశేణ వశ _న్తశేణిల మోడిఅ మాలిడా, తా 
జావ అధిఅలణమణ్ణవం జవ గచ్చామి, వదం తం అధిఅలణవుణ్ణనమ్, 

న, వవిశామి. కథమ్, ఆశణాఖం దిక్టైఇం చిక్టన్ని జావ ఆఅ 

శ్శన్సి అధిఅలణభోఇఆ, చావ ఏదశ్శిం దువ్వ చ త్తే లే ముహు త్తఅం 

ఉనవిళిఅ వడీవాలఇళ్ళమ్ ] (తథా స్థితః. 

thing will be believed in him,’ (గో, వం.) అతః = అన్నిటికం టను 

ముందుగా ఈదినానికి ఇదియీతొలిది యగునట్లు గా, వ్యాజ్యెను (వాయిం చెదను . 

యథా = ఏమని యనంగా, _ చారుద ల్తేన వస।న్షసేనా ఇల = బారుద తుని చేత ౪ 

నలిపి _ గొంతు _ పినీకి అనుట _ చంపయుడినది, తత్ యావత్ .., = కనుక వ్యవహార 

మండపమునకే పోయెదను, 

కథం=ఎట్లూ ! ఆసనాని ,...=ఆసనములు వేయంబడితాన్నవి..క నుక ఇకను 

ఆలస్య ముండదు. ఇంతలో (పాడ్వివాకలు _ వ్యవహారము విచారించు ధమౌొకాధి 

కారులు _ దూవాజాచత్వ నే _ పచ్చిగడ్డి (మొల చియున్న) ముంగిట, ముహూ 

తే౯ా0 ,., = రవంత సేపు కూచుకాండి జేంచియుందును, ఆపచ్చికముంగిలి మండ 

పనునకు నుందు వ్యవహార పు బనులమో యద వచ్చు వారు కూ చుజాండుటకు ఉ నేశిం 
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శోధ_( అన్యతః వర్మిక మ్య, పురో దృష్టా ) వతే ఒధికర 

ణికా ఆగచ్చ న్ని, తద్యావ దువసర్పామి, [ వచే అధిఅరణిఆ ఆఅ 

చ్చసి, తొ జాన ఉవనస్పామి ] (ఇ త్ఫ్యువనర్చతి* 

(తతః (వ్రవిశతి శేఫ్టి కాయస్థాదివరివృతో ఒధికరణిక ః ) 

అధికరణికః___భో భోః |శేష్థీ కాయస్టా, 

(కోపి కాయస్థా.._ఆజ్ఞావయ ఆ్వ్వర్యః, [ ఆణ వేదు అజ్జో ] 

en] 
న. 

పంబడిన చేసో. అధికరణికః _ ధమకాము విచారించి నిణకాయించు అధిశారి _ 

Magistrate = అని యందుశే, వీరితో (పొయికముగా రాజును ఉండవలయును _ 

వీరు రాజునకు సహాయు లే, ఏదేని కారణముచేత రాజు ఖుద్దున ఉండ లేనప్పుడు, 

అధికరణికండు _ (పాడ్వివావండే _ తీమాకానించును _ ధమకళాగలతీకి దాన ఆలస్య 

మును వాయిదా పడుటయు ఉండదు, ఇపు డిక్కు_డ రాజు యజ్లాన వ్యాపృతు (డై 

యజ్ఞ వాటమున ఉన్నాడు _ రాలేక పోయినాడు. కావున అధిక రణికండే, 

చూ. శాకోం_ VLE. 

6 వే తవతి, చిర పబోధా న్న సంభావితం ఆస్మాఖి ధ౯ామాళా సన మధ్యా 

నీతుమ్ _ య తృంత్య వేవీతం పౌరశార్యం, ఆశ్యెణ, త్ర త్ప(త్రమారోప్య 

దియతా, మితి,” 

ఆధిక రణికడు వ్యవ హారముం జూా చువాయడు _ గోపి డబ్బు దండన మొదల 

యినవానిని వ్యవహారవళమునం గలుగువానిని పరీషీంచుట లెక్కించుట మొదలగు 

నవి చేయు సవోయు.డు, గుమాస్తా, శాయస్థుండు, వ్యవవోరమును (వాయు వాండు _ 

అత (డును ఒక గుమాస్తా, 

సృపాడ్వివాకః సామాత్యః సృబావ్మాణ పురోహిత 8 

ససభ్యః (పోతు కో రాజా, స్వే తిష్టతి థమజూతే$ 

లోక రజ్ఞునాథ ౯౦ కతీపయె వ౯ణిగ్భి ర ప్యధిష్టితేం 

సదః కఠకావ్యమ్, 

పల శీల వయో వృత్త విల్తేవద్శి రమత్సేరై 8 
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అధి_..అహ్మో, వ్యవహార వరాధీనత యా దువ్కురం ఖలు 

వరచిత్సగహణ మధిక రణ్నకెః 

శ్లో, ఛన్నం కార్య మువఖ్నీవ న్హి పురుషా 

న్యా యేన దూరీకృతం 
మనగా దట... తాం ద ద మ లా... గానా 

అ 

వణిగ్భిః స్యాత్ కతిపయైః కులభూ తె రధిప్టిత మ్, 

అపళ్య తా శార్యవశాద్ వ్యవహా రా౯ న్ఫ పేణా తు 

సఖ్యెః సవా నియో క్షవ్యో (బావ్మాణః సవల౯ాధమలళావిత్ , 

వ్య వహారలక్న ఇయు _ మితారకుర, 

(పతి వోతర సంశయ హౌతుపరానుళళా (పమాణ నిణకాయ (పయోజనా 
అతి 

తో వ్యవహారః 

“వ్యవహార దళకానమ్ = వ్యవహార పదమ్ = Judicial investigation. అధి 

కరణమున శార్య యు కా _ విచారణ. వ్యవహార పొదః '~ any one of the four 

stages of a legal proceeding. These are four— 

(1) పూర్వపతు _ The Plaint, (2) ఉ త్తరపతు = The Defence, 

(8) (కీయాపాద _ AAdUcing evidence, oral or written. - (4) నిర్ణయ 

పాద _ That part which Concerns the verdict or decision. వ్యవవోరస్థితి 
| Judicial procedure. ’ — Apte. 

అహో వ్యవవహోర పరాధీనతయా ... = పిర్యాది చెప్పినదానిని, (పతివాది 

ముద్దాయి, చెప్పినదానిని, ఆవ్యవహోరమున (పకట(ప్రక సక్కమైనదానిని మాత్రము అను 

సరించి నిజము తేల్చి భమళానిణకాయము చేయనలనీనందున, తనక్ బయటి యితర 

విధముల చే తెలినీనదానిని ఉఆపయోగింపంగూడనందున ధనుకానిణళాయము ఎంతేయు 

“కేశావవా మని తెలపోసికొనుట, పిర్యాది = వాది _ మనసున నిజముగా నీమున్నదో, 

ముద్దాయి _ (ప్రతివాది _ మనసున నిజముగా ఏమున్నదో, అందు దూజి కనుగొనుట 

శక్యముగాని పని, 

ఫో, 3, పురుషాః = జనులు, వ్యవహారమున సంబంధపడిన ఫీర్యాది 

ముదాయాలు _ వాది పలి వాదులు లు న్యాయేన = (పత్య తది (పమాణములకు, దూరీ 
ది 

కృతం = (అందకు ఎడ నిపోయి నట్రియు, ఛన్న౦ = నిజము దాపంబడినట్టియు, 
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స్యా న్లోపా న్మ-థయన్సి నాధికర జే 

రాగాభిభూ తాః న్యయమ్ 

అజా టా కాకా ద తా ాలా లా పా బాం నా నా జా యా ద ద ద... ఆ తాలాలు పా నాననా యానా నావానానాడాను. 

కార్యం = వ్యవహారమును _ కజ్ఞాను, ఊపకీప ని = తొదంగుదురు. అధికరతో = 
ల) 

వ్యవహాంవిచారణ స్థానమున, రా గాభిభూ తాః = కజ్జాలో సాధింపవలయును, జయిం 

పవలయు ననుకోరిక చే ఎంతయు పకొనంబడినవారె, స్వయం = నా౦తము-గా, 

స్వాక = తేమ తప్పును, పోరంబాటను, న కథయ ని = చెప్పరు, పక్ష అపరపతు 
య చీ 

వధిణత బలె! ఒకళ్ల కళ్ళమి (ద పెంపొందించిన దోవములుగల, తిః = వారి చేత, 

నృపః = రాజూ, స్పృళ్య తే = ఆంటంబుడును, ఏలన దండ్యుని దండింపనియు ఆదం 

డ్యుని దండించినటియు దోషము _ పాపము _ రాజునకు చెందు నని మన్వాదుల 

శాస్త్రము, (గావున) సక్టే పాల్ = టూకీగా చెప్పుటవలన _ వి సరము మౌనిన 

ట్లయిన, దష్టుః = విచారిం చువానికి _ (ప్రాడ్వి వాకునికి, అపవాదః ఏవ = దూఅే, 

సులభః = సులువుగా కలుగును గుణః = (పశంస్క దూరతః 

తొఅంగి పోవును, 

_ వేరరాదు _ 

వాది త నతీట్రుకు బలముగగూచు౯ వానిని మౌ(త్ర మే చెప్పును, ఇతరమును అడం 

చును. (ప్రతివాదియు అట్లే, తమ తమ పద్దు సాధించుకొనుటకై, తమలో నున్న 

తహ్వులను బయటికి రానీరు, ఆ తప్పులు, (పాడ్వివావండు కనుగొన లేకున్న, వానిని 

అంటును, వాండు నిజముగా దండ్యుని కనిపట్ట లేక దండింపక పోయినను, అదం 

డ్యుని కనిపట్ట లేక దండించినను, ఆ దోషము పాపము వానిని ఆంటును _ ము ల్తే ము 

నక, టూకీగా చెప్పవలయు నేని వానికి లోశాన దూజే సులువుగా కలుగును, 

“మెప్పు ఎప్పుడో ఎక్క_డనో ! 
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శ్లో, ఛన్నం దోవ ముదాహర న్ని కుపితా 

న్యాయేన దూరీకృ ఆః 

స్వా న్షోపా న్య_థయన్ని నాధికరగే 

సనో ఒవి నష్టా (ధువమ్ 

యు వమొవరవవతదోవనహితాః 

పాపాని నంకుర్య తే 

నం వేపా దవవాద నవ సులభో 

(దష్ష రుణో దూరతః, రో 

యతః, అధికరణికః ఖలు 

వో, ర. అధికర ణే = భమకా విచారణ క చ్చేరిలో, సన్దః = సజ్జనులు, 

సాధువులు, సాతులు-గా వచ్చినవారు (2 యే = ఎవరు, ఆనగవార్యు పతపరపత్నో 

కపి తాః = (ఎదిరిమోంద)ు కోపము ఇెందినవా.రె, న్యాయేన దూరీకృతాః = ఆజ౯ా 

వమునకు ఎడనినవా.రె, (కొటిల్యము వూన్సి ఛన్నం = (ఎదిరిచేత) దాంప(బడిన, 

దోషం = తప్పును ఉఊదావార న్లి = చెప్పుదురు (శాన్సి స్వాకదోపాకా = తమ 

(పతపఫు దోపాలను న కథయ న్లి = చెప్పరు, దోష సహితాః = తమవారియు 

ఎదిరియు దోషములతో కూడుకొన్న వారె _ పాపాని సంకవళా తే = (ఆమౌ గాకాన) 

దోషములు చేయుదురు, కూడంబెట్టుకొందురు, (తే = చారు, సన్దః అపి కా 

సాధువులుఐనను, నష్టాః = ఛెడినవారే _ పాడెపోయినవాశే - (థువం = నిజమా, 

సందియము లేదు, సంకేపాొత్ ఆపవాద ఏవ ... పూవక౯ాశ్లోకమునం బో లె నే, 

వాది[పతివాదులం గూచి౯న మాటయ్ వారి వారి సాములంగూాచికాయు 

వెప్పందగును, వారు ఎంత సజ్జను అయినను తౌము ఏతట్టున కె వత్తురో దానికి 

బలము గూర్చు, ఎదిరికి లేని దోషమును చెప్పి ఉన్న మంచిని అదడంపవలనినవా రగ 

దురు, చారి సాతమ్యుమును ఆధికరణీకనికి ఉపకరింపదు, వానికి అపచవాద మే నిద్ధిం 

చును, గుణము ఎక్కడికో పోవును, 

_ ఏలయన, అధికరణీకః ఖలు = (పాడ్వివావండు గన? 

MR — 65 
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౭ 
వో, శొస్రృజ్ఞః కవటానుసారకుళ లో 

వక్తా న చ క్రోధన 

స్తుల్యో మితవరన్య శేషు చరితం 

దృ ప్రె[వ దతోత రః 

శ్రీబా న్పాలయి'తా నథా న్యరథయి తొ 

ధరో న లోభాన్వితో 

దా్య్గర్భా వే పరత త్త (బ ద్దహృద యో 

రాజ్ఞశ్చ కోపావహాః, సో 
వ సనం. 

కమ పలటటు న జల లారా నాయానా దాం. 

శో శా త్రుక్షి - (థమ౯ా _ ఆది శాస్త్రముల ఇెటింగివవాండు _ 
ఇకరశా స్త్ర జ్ఞానమును ఆవకాయ; కపట అనుసార కుళలః _ వ్యవనోరమునకు 
వచ్చిన వాది (పలతివాదులయు ఉభయసాకంలయు, ఇంకను ఇతరులయు, మోస 
మను అనుసరించి (దాని గుట్టును కనుగోనుటయందు నేప౯లరి; వకా = (పొంది 
కగాం నేర్పుగా మౌటలాడువాండును;. (శాందగును)ు న చకోధనః _ కోప 
స్వభావముగలవాండు ఎంతమ్మాతము కాంగూడదు; మిత పర స్వకేసు = మిత్రు 
అయు, ఇతరులయు _శతువులయు, ఉదాసీనులయా, _ తేన సొంత మెన వారియు 
చెడ, తుల్య ః = సముడు _ పత్నపాత 'జ్వేషములు గాని మొండి శాటస్థ్యము 

గాని లేకుండు వాడు, చరితం దృహ్వై ఏవ = నడవడిని _ ప్యాపారమును, తనకు 

ఆప్పుడు ఎదుట6 జరిగినదానిని దృష్ట్వా ఏవ = చూచియే, దతోత్తరః = జవాబు 
వెప్తూవాండును ;  క్లీభాకా = ఆ సర్హులము _ నిజముెనను "ఇప్ప వెంంవము 
నళ కలను, పాలయితా = శాపాడువాండును, శరాకా = ఎదుట ఒకరీతి గా 

మణు (గున నొకరీతిగా నుండు వంచకులను, వ్యథయితా = బాధ పెటువాండును _ 
శ₹ాఠ్యమును మౌన్న€ (బయలత్నించువా(డును, ధమ్యక౯ః = (తాను ధమళాము 
వీంయయనివాండును,ు న లో భాన్వితః = నాంతీమునకు ఏమేని కావలయునన్న ఆస 
లేనివాండును, భావే = భాజే = భావముల విషయమున _ ఎప్పుడు ఎవరియెడ 
దేనికి ఏభావము వహీంపవలయునో, దానికి _ తన మనసులోన (శ వేశించు 

టకు _ రెజచిసెట్టిన _ దాః ద్వార మెన వాడును, కఠినుండు కాని 
వాడును చుజుకె వాడును పర త త్వ బద వాద యః _ (ఇన్ని మేలుములునః a. వాటి ధి 
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(శ్రేఫ్టీ...ఆర్యస్యాపి నామ గుకే దోవ 9 త్యుచ్య శే, య 

'బ్యేవమ్, తదా చన్చాాలో నే 2ఒస్యన్థ కార జ త్యుచ్య తే, [ అజ్ఞన్న 

వి ణామ గుణే దోసో త్రి వుచ్చది. జ ఎవ్వమ్, తా చాస్తాలోవ 

విలన్ట ఆరో తి వుచ్చడి ]. 

నమా. తా దాదా. తనా a వ్యవ జు అలా i శన వా... మాతను 

తనకు కలుగుటకు) చిత్తమును పరత త్ర్వమందు చింతా ధ్యానములచే కటియుం చిన 
౬ 

వాడును, ఏళాగముగా నిలిపిన వాడును _ అవన్నియు ఒక యెత్సు ఇవి యొక 

యెత్తు అనుట గా _ రాజ్ఞళ్చ = రాజునవను, కోపాపవాః = (నచ్చం జెప్పి) కోపము 
ఆటీ 

తోొఅంగించువాండును, (శాందగును, 

(పాడ్వివావండు, తగవరి _ ఇన్ని గుణములు గలిగిజాందవలయును, 

ఇవన్నియు నాయందు. గలవా € "నేను ఎట్లు వ్యవహోరనిర్హ యము వచేయుదునో 

కడా, వినయము చేతను, ధర్మ లోపము కలిగింతునో అను భయముచేతను ఈతల 

పోత అనగా ధర్మ నిర్లయమున 'లెన్సగా నే మనసు ఉఊంచియున్నాండు _ 

అట్లు కూంచువా(బే _ అనుట, 

ఐనను ఇత జేమి (కొ త్తవాండా + చిరకాఅముగా తగవరికా నుండువాజే 

కదా ఇపుడు ఈ 8, 4, ర్ ఖ్లోళాల తేలఅసోంత ఇతనికి ఏల * పనిలో చొరవలనీ 

నది _ అందు ఏచేని సందర్భము కలిగిన అప్పుడు తెదనుగుణముగా ఏదేని తల 

వోతవ చొరందగును, లేక (ప్రతిదినము తేన యాసనమునకు రాంగానే ఏతత్కార్య 

గౌరవముం బట్టి ఈతలపోత ఒకమౌొటు చి తమున లేచుచునే యుండునా * లేపు 
అంటి 

కొనుచు నే ఉండందగునేమో, 

ఆర్య స్య అపినామ గుణీ దోషః ఇతి ఉచ్యతే ? = ఏమి, ఆర్యునియు _ 

ఆర్యుని యొక్కయు గుణమున దోషమని, చెప్పంబడునా* If even your 

merits are decreed as drawbacks’ వే, వేం దోషమే. లేదు అంతయు 

గుణమే అను శాఘ. వీరు అతని నౌకరులు _ వీరి ఇచ్చక పుమొటయు కా౭6దగును* 

ఆయనకు సర్వగుణశాలి యను (పనీది యు ఉఊాండందగును, యది ఏవమ్ *... = 

ఆౌేని, ఆర్యుని గుణానను దోషము శెప్పిన ఆప్పుడు వెన్నెలలోను చీకటి అని 
mM 

చెప్పబడును, 



516 మృచ్చకటికమ్ 

అధి_.భ|ద, శోధనక, అధికరణమణ్ణపన్య మార్గమా దేశయ, 

శోధన. కేతు అధికరణభేజక, _ వతు, [వదు వదు 

అధిఅరణభోఇట, వదు 7 

( వతి పరి కామస్తై ) 

కోధ__అయ మధికరణమణ్తవః, త త్ప్రవిశ నృ ధికరణ 

భోజ కాః, [ ఏదం అధిఅరణమణ్ణవమ్. తా వవినన్తు అధిఅరణ 

భోఇఆ |, 

(నర్వ చ (వవిశ ని ) 

అధి.__ఛద నోధనక, బహిర్నిహ్క- /మ్యా జ్ఞాయ తామ్ టా 

కక కః కా ర్యార్థి ” జతి, 

వోధ___య దార్య ఆజ్ఞావయతి ( ఇతి నివ్క-)మ్య ) ఆర్యాః, 

అధిక రణికా భణన్మి = కః క ఇహ 'కార్యార్థి ” వతి, [ జం అజ్జో 

ఆణ వేది, అజ్ఞా అధిఅరణిఆ భణన్ని _ “కే రో ఇధ కజ్జత్టీ ” త్రి] 

ధ్ర కా___( సహార్షమ్ ) ఉవస్థి తా అధికరణికాః,  ( సాటోవం 

వరిక మ్య , అహంవరపురుషో మనుష్యో వాసు చేవో రాష్ట !యశ్యాలో 

రాజ శ్యాలః కా ర్యాక్థీ, [ ఉవజ్థివ అధిఅలణివ. హాగ్గే వలపులిశే 

మణుళ్ళే వాశుదేవే లల్టిఅశా లే లాఅశా లే కజ్జత్తి ] 

బహీ నికాప్కు9మ్య జ్ఞా జూయతాం _ బయటికి ఫోయి కనుగొనుము _ ఎవర్ 

వరు కార్యము _ వ్యవహారము _ కే కశ్యనవారు, వ్యా జము జేయను, వచ్చియున్నారు 

అని, సవాషకాక్ = సంతోపముతో _ ఉపసీతా; = వచ్చినారు, ఆవాం ... = 

శా ర్యాథీ౯ా = శీను వ్యవహారము నోరి వచ్చియున్నా:డను, తన కార్యమును 

ముందు విచారింపవలయునుు తనక అనుకూలము గాను _ అని నూచించుటక తేన 

గొప్పను మౌమూలు పునరుక్తలతో చప్పుచున్నాండు _ అందు ముఖ్య మేన మాట_ 
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శోధ___( సనం భమమ్ ) హాన్ల్స [వథమ మేవ శరాష్ట్రి!1య 

శ్యాలః కార్యార్ధి. భవతు, ఆర్య, ముహూర్తం తిష్ట, తావ దధి 

కరణికానాం నివేదయామి, ( వగమ్య) ఆర్యాః వమ ఖలు 

రాష్ట్ర ్ ర్యయ శ్యాలః కార్యార్లీ వ్యవహార మువస్థితః, [ పీమాదిశే, 

పథమం బ్లేవ రట్టఅసాలో కజ్జల్లీ, భోదు, అజ్ఞ, ముహుత్తం చిట్ట. 

దావ అధిఅరణిఆణం ణి పేచేమి, అజ్ఞా, వసో వ్ రట్టిఅసాలో కజ్జత్తి 

వనహోరం ఆవల్లినో | 

అధి.__కథమ్,  [వధమ మేవ రాష్ట్రీయ శ్యాలః కార్యాక్టీ, 

య థాసూర్యోదయ ఉవరాగో మహాపురుషనిపాత మేవ కధయతి, 

శోధనక, వ్యాకు లే నాద్య వ్యవహా రేణ భవితవ్యమ్. భద్ర, నిమ్మ) 
మ్యూచ్య తామ్ గ చ్చాద్య, న దృశ్య తే తెవ వ్యవహోారః ” 

ఇతి, " 

శోధ__య డార్య ఆజ్ఞావయతి,. (నిమ్య-)మ్య శకార మువ 

గమ్య) ఆర్య, అధికరణికా భణన్ని _ “అద్య గచ్చ న దృశ్య తే 
తవ వ్యవహార ః "(జం అజో ఆణవేది తి, అజ్ఞ, అధిఅరణిఆ భణన్ని - 

“అజ్ఞ, గచ్చ, ణ దీశది తవ వవహోరో ” ], 

“రాజశ్యాలః అనుట _ రాజుమజగదిని, వ్యవహారం ఉపస్థితః _ వ్యవహారము 

(పాపః =) పొందినాడు _ వ్యవహారమునకై ఆర్తీ వేయుటకై _ పిర్యాదు 
అటి నూ Cas డు 

చేయుట కె _ వచ్చినాడు, 

కథమ్ = ఎట్టూ ! తొలుత న, ఈదినము ఎత్తుకొనంగా నే రాజామజు6ది 

దావాదారు _ వాది! పిర్యాది ! ఈదినము ఏదియో ఆపద _ సెబ్బర రానున్నది _ 

అన్నట్లు _ ఉన్నది _ యథా = ఎట్లు _ఎటువటె _ నూర్యోదయే, ఉ పరాగ = 

నూర్యుని యుదయమున నే (కలుగు (గవాణము, మహో స్రరుప నాశనమును వెప్పునో_ 
అట్లు _ అనుట, గచ్చ అద్య = పొమ్ము ఇప్పుడు న దృశ్యతే... = నీవ్యవహారము 
ఇపుడు విచారింపయబడదు _ అని, 
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నాకా__( నకోధమ్ ) ఆః, కిం న దృశ్య లే మనము వ్యవహార ః, 

యది న దృశ్య తే, త డావుత్తం రాజానం పాలకం ఛగినీవతిం విజ్ఞావ్య 

భగినీం మాతరం చ పజ్ఞా మైల మధిక రణికం దూరీక్చ తా 

(తాన్య మధిక రణికం స్థవయిప్యూమి. [ ఆః, కిం ణ దీశది మమ 

వవహోలే, జల ణ దీశది, తనో ఆవుత్తం లాఆణం పాలఅం బహీణే 

వదిం విళ్ణవఅ బహిణిం అత్సికం చ విల్ణవిఅ ఏదం అథధిఅరణిఅం 

దూ లే సేలిఅ వళ అల్ణం అధిఅలణిఅం తావఇశ్శమ్ ]. 

తి, (ఇతి గను మిచ్చ 

శో ధ__ఆర్య రాష్ట్ర (య శ్యాల, ముహూర్తం తిష్ట, తావ 

వధికరణికానాం నివేదయామి, (అధికరణిక మువగమ్య ) వవ 

రాష్ట (య శ్యాలః కవితో ఛభ౯లి, [ అజ్ఞ రట్లిఅశాలల, ముహు త్తే 

అం చిట. దావ అధిఅరణిఆణం ణివేదేని. వసో రట్టిఅ శాలో 

కువిదో భణాది ]. 

(ఇతి తదుక్కం భణలి, 

అథి---నర్య మస్య మూర్భన్య నంభావ్య తే, భద ఉచ్వ 

తామ్ _ “ఆగచ్చ; దృశ్యతే తవ వ్యవహారః ” 
అడ జాాలరలలడాాజాుతారా టు గాజుటాలా 

కింన దృళ్యతే ... = ఏమి, విచారింపంబడదా* రాజు పాల కుడునా 

చావ, ఆయనకును. నాఅక్క_కును విన్నపించి, ఈ ఆధికరణీపనితొల గించి, 

ఇక్కద మట్ొక అధికరణికని ఏర్పతింపింతును, అని _ గనుం షచ్చతి = 

పోంబోవును. ఆర్య రాష్ట్రియశ్యాల ... = ఆయ్యా శాష్ట్రియా, శ్వలా, 

ముహూర్తం తిష్ట = రవంతేపేపు ఉండు, అధికరణికలకు ఎటింగిం చెదను, 

వీండుగో ఒం. = కపితులడె _ భణతి = చెప్పుచున్నాండు, అని అతండు చెప్పిన 

దానిం జెప్పును, సవజా౦ అస్య మూఖళా స స్య సంభావ్య లే _ అంతయు _ ఈ చెప్పిన 

దంతయు, ఈమూరునికి _ ఇతనియెడ _ అనుకొనందగినటే _ వాడు ఇంత యు 

చేయగ అవాండే, దృళ్య శే తేవ వ్యవోరః _ నీవ్యా జ్యెము, పిర్యాదు విచారింప। 
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శోధ___( శశార ముపగమ్య ) ఆర్య, అధికరణికా భణన్హి - 
'ఆగచ్చ దృశ్య తే తవ వ్యవహార?” త త్స )విశ త్య్వార్యః, [ ఆజ్జ 

అధిఅరణిఆ భణన్సి ___ “ఆఅచ్చ, దీనది తవ వవహారో, త 
వవినదు అజ్హో ! 

శ కా__| వథమం భణప్పి న దృశ్యతే, సాంవతం దృశ్యతే 

ఇతి, త న్నామ భీతభీతా అధికరణభోజకాః. య ద్యభణిష్య్యూమి త 

కృ త్స/త్యాయయిస్యామి, భవతు, [వవిశామి. ((వవి కోవ 
నృత్య) సుసుఖ మస్క్సాకమ్, యుష్మూక మపి సుఖం దచామి న 

దదామి చ, [ వథఢథమం భఛభణస్ని న దీన ది, సంవదం దిశది త్రి. తో 

కామ భీదభీదా అథిఅలణభోఇఅఆ. 'జేత్తిఅం హే భణిశ్ళం తకేతిఅం 

వత్తిఆవషశ్శమ్. భోదు. వవిళామి. శుశుహం అమ్మాణం పి శుహ 
"దేమి ణ చేమి చ, 

అధి___(న్వగ తమ్, ఆహో, స్థిర నంస్కా-ర తా వ్యవహాోరార్థినః 

( వకాశమ్ ) ఉవవిశ్య తామ్, 

లా కో మదా. మా మాయా తా బయ అ పా బా rr వ నా న 

బడును _ తత్ (పవిళతు ఆర్యః ఎ శావున (పవేశించును గాక (మండ పములో) 

ఆర్యుండు. ... సీత ఫీ తాః_కావున, అధికరణిసలు ఎంతయు, భయపడినా రన్నమాట 

(= తే న్నామవు, యత్ యత్ అవాం ఛణిప్యామి = ఏమేమి నేను చెప్పుదునో, 

తత్ తర్ (పత్యాయయిస్యామి = దాని చెల్ల రుజువు పజితును _ నమ్మ జేయుదును 

సుసుఖం అస్మాకం = మాశకెంతయు సుఖము _ నీను రాజుమజంది నగుట చేల 

యుస్మాక ౦ అపి సుఖం దదామి న దదామి చ _ మోవను సుఖ మొసంగుదును, 

పిసంగ కయు౦ బోవుదును,. _ అనంగా వ్యవహారమును నాతట్టు గా రీమాజానించిన, 

మోక సుఖ మొసంగుదును _ (పతీకూలముగా తీమాళానించిన సుఖము ఒసంగను _ 

ఇబ్బందులు కలిగింతును _ అనుట, అహో _ వ్యవహా రాథిక౯ా నః సిరసంస్కార తౌ _ 

వ్యవహారముం గోరిన వానియొక్కా_ _ ఈపిర్యాదియొక్క_ _ స్టీరమెన సంస్కాారపు 6 
గలిమి |! వ్యవవారాన జయమో అపజయమో అని సందియము లేకండ _ తనక 

జయమే అను స్ట సంకల్పము కలిగియుండుట ! అధిశకరణిపండు గారవముగా 
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_ శకా__అం, ఆతి యెపా భూమిః, తే ద్య మహ్యం 

రోచతే త (తోవవి శ్యామి, ( శేష్టినంవతి ) ఏవ. ఉవవిశామి 

( శోధనకం వతి) న న్య (తోవవిశామి. ( ఇత్యధికరణిక మన్నే 

హస్తం దత్యా) ఏవ ఉవవిశామి, | ఆం, అత్తణశేలకా శే భామో. 

"తా జహిం మే రోఅది తహిం ఉవవిశామి, ఏశ ఉనపిశామి, ణం ఏత్లే 

ఉవవిశామి, ఏశడఉవవిశామి |] (ఇతి భూమా వువవిశతి, 

అధి__.భ వా న్కా- ర్యాక్థి 

శకా__అధ కిమ్? | అధ ఇమ్ ) 

అధి___తే తఈ్మా-ర్యం కథయ, 

ధ-కా__క రే కారం కథయిసాామి. ఏవం బృహాతి మల చ్లే కార్య $ ల్ల 
ర్క-_వమాణన్య కులే ఒపహాం జాతః, 

న్లో, రాజశ్యళురో మమ పితా రాజా తాతన్య భవతి జామా ఆతా 

రాజశ్యాలో ౭_హాం మ మాపి భగినీవతీ రాజూ. ౬ 
a] 

“కూచుకాండుము అనయా _ ఆంి = ఆవును అత్మీయా సీష భూమిః = ఈ నేల 

నాది, కావున నాకు ఎక్కడో ఇష్ట మో అక్కడ కూచుకాం డెదను. (శేపస్పినం (పతి = 

(గోష్టింగాచిలా _ (ోప్టితో _ వప ఊపవిశళామి _ ఇదిగో కూర్చుండుచున్నాను. శోధ 

నకునితో _ నను అత్ర ఉపవిశామి _ ఓయి ఇక్కడ కూచు౯ండెదను, ఆధిక రణ 

కోని తీలమి6ద చేయి యుంచి, (మతి) ఇదిగో కూరుచుంటున్నాను, అని “దేలమో6 

దవే కూరుచుండును _ సవకాము మూఖకా ... = అవలేప _ యా ద్దార చేస్తితే ములు, 

తత్ కార్యం కథయ _ ఇక వ్యవహారమును ల పి ర్యాదును - చెప్తాము _ 

క తేజా కార్యం కథయిష్యామి _ చెవిలో ,.. = చెప్పుదును. నేను రాజవల్లభు. 

డను, దొరను, ఆందణటివలె వాదము (పతీవాదము మొదలగు (కమమును పాటిం 

పన్తు ఏవం బృవాతి ... = ఇట్లు పెద్ద పమిద _ మాపడు కొలతేగల పెద కల 
యి ౧ యె 

మని చెప్పుటక (ప్రమిదయు మూవడును మూఖుజాని కొలతేీలు, 



నవ మో౬జ్క- 8 52] 

[కో కజ్జం క ధయిశ్శమ్, ఎవ్యం వడ్డ కే మల్లక్క-వృమాణాహాకుడే 

హా జాదే, 

లాఅశశు లే మమ పీడా లాఆ 'తాదశ్శ హోోఇ జామాడా 

లాఅశిలాలే హూగ్గె మ మావి బహిణీవదీ లాఆ ). 

అధథిసర (౦ జ్ఞాయతే 

న్డ్, కిం కులే నోవది స్రైన నీల మే వాొతే కారణమ్ 

భవన్తి మిత "రాం స్ఫీ తాః సువ్నేలే క క దుమాః, ర 

త్ర దుచ్వతాం కార్యమ్, 

థకా__ఏవం భణామి అవరాద స్వాపి న చ మే కి మపి 

కరివ్యతి, తత స్వేన భగినీవలినా వరితుష్టేన మే |క్రీడితుం రతీతుం 
న. న. జు న. దం టం. దు దల... కతు ద. దద అనాలా. —_—— 

త్త కడ, రాజశ్వళురః మమ పీతా = రాజామొము నాకు నాయన, రాజూ = 

రాజా, తాత స్య _ (నాయనకు, జానూతాభవతీ = అలు6 డగును, అహం = నేను, 
A) 

రాజళ్యాలః _ రాజు చావమణందిని, మమ అపి = నాకన్ననో, రాజూ = రాజా, 

ఛగినీపతిః = బావ 

సవజాం జ్ఞాయ తే _ అన్నియు ఎటుంగ (బడుచున్నది, అన్నియు _ అంత యు _ 

బఎబుంగుదును అనుట, 

శో ౭. కులేన ఉప దిస్టేన కిం = కులమును "చెప్పిన దాన నే మగును శ 

శీలం ఏవ అత కారణమ్ డా నడవడియే వ్యవవో రాదులబో, కారణమ్ = (పయోజ 

కను _ ఇత్యాది చూ, VII 29, 

తత్ ఉచ్యతాం కార్యం = కావున కార్యమును చెప్పుము, ఏవం _ భణామి._ 

ఆలాగే _ చెప్పెదను, అపరాద్దస్య అపి మే = తప్పుచేసి వాని కె నను నాకు, చేను 

తప్పు చేసినను అనుట్క న చ “క కిమపి కరిష్యతి = నాకు ఏమియు వేయండు _ 

(రాజు అనుట) తతః _తరువాత _ ఇదిగో చెప్పుచున్నాను, _ తేన భగినీపతీనా... = 

ఆభావచేక, నాయెడ మిక్కిలి సంతోషించిన వాని చేత, మే = నాక, |క్రీడితుం, 
రక్షీతుం .., = ఆడుకొనుటకు, కాపాడుటకు, (ఉద్యానము నే అనుట) 'సనోజళా 
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సరో్యడ్యానానాం (వవరం పుష్పక రణ్ణక జీరా ద్యానం దత్తం, తత్ర చ 

(వేవీతు మనుదివనం శువ్కం కారయితుం శోధయితుం పుష్టం 

కారయితుం లూనంకారయిచుం గచ్చామి. దెవయోగేన వ శ్వామి, 

న వ శ్యామి వా (ప్రశ రీరం నివతితమ్, 

[ ఎవ్వం భణామి, అవలద్ధాహవి ణఅమే కిం పీ కలఇళ్ళది, 

తదో తేణ బహిణీవదిణా వరితుశ్లేణ మే కీలిదుం లకి దుం శవ్వుజ్ఞా 
జాణం వబలే పుష్పక లణ్ఞక జిణుజాతే దిణే. తహిం చ వేక్టిదుం 

రవి రంజు రం ఖు 

అణుదిఅహాం శోళా వేదుం, శోభా వేదుం, పోష్టా వెదుం, లుణా 

ద వీ వ 
వేదుం గచ్చామి, చేవ్య్వజోోవణ యర్ "మ, లం ముజ్ర మి బౌ, ఇట్ధి 

ఆశలిలం ణివడిదమ్ ], 

అధి___అధథ జ్ఞాయతే కా (స్రీ వివ 'న్నేతి 

స కా__.అపహో అధికరణభోజకాః, కి మితి న జూనామి తాం 

తాదృశీం నగరమణ్ణనం కాష్వానశ తభూవణాం కి నాపి కంపు తే 

ద్యాన(ప్రవరం = ఆన్నితోంటటలలో (శేష్యమైన ఫుష్పుకరణ్ణక జీణో౯- ద్యానం = అఆ 

కేరగలతోంట ఈంబడినది, తత చ = అక్కడ నన్ననో, అనుదినం = (పతిదిన 

మును, (పేతీతుం, శోవపయితుం ... = చూచుటకును, ఎండం బెట్టుటకను (= తవ్వ 

కము పెట్టుటకు కు భముచేయుటకను (చిమ్మించి చల్లించి _ అనుట), సెంపొం 

చుటకును _ (నీరు పోసి, కత్తిరించి, ఎరువు సెట్టి), గచ్చామి = పోవుదును. చైవ 

యోగేన = విధివిధానముచేక, నిపతీతం ... = పడియున్న శ్రీ శరీరమును చూచి 

తిని _ కాదా, చూడనే తీని, 

ఆభ జ్ఞాయ తే ళా శ్రీ విపన్నా ఇతి = ఎజుంగబడునా, నీ వెలింగితివా _ 

సిక తెలియునా _ పిస్త్రీ చనిపోయినదో, కీం ఇతి న జాచామి_ ఏల యొజణు6ంగను? 

అట్టి ఆ"పెను, ఊరికి అలంకారము, నూజు బంగారు తొడవులతో అలంకృతయొ 

యున్నదానిని, కేన ఆపి కప్పురేణ ... = ఎవనివేతనో చెడ్డవానిచేత, ఆథలా 
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ణార్భక ల్యవర్హన్య కారణా చూన్యం పుష్పక రణ్ణక జీర్ణ ద్యానం 

(వ వేశ్య బహుపాశ బలాత్కా- రేణ వన్నన్త సేనా మారితా, న మయా 

[ హంహో అధిఅలణభోఇఆ), కింతిం ణ జూణామి, తం తాదిళిం 

ణఅలమణ్ఞణం క చ్చణశదభూశ ణిఅం శేణ వి కువ తేణ అర్థక ల్లవ తృశ్ళ 

కాలణాదో శుణ్లం పువ్ఫక లణ్ణక బిణుజాణం వ వేశిఅ బాహుపాశ బల 
ర్ం CD to 

కా లేణ వశన్మ శేణిఆ మూలిదా, ణ మవ క. 

< i (3 త్యక్ణో్తే ముఖ మావృణొతి, 

అధి___అహగో న౫రర శీ కాం (వమాదః. భోః _కెప్టీ 

కాయస్థ, న మ యేతి వ్యవహార వదం (పథమ మభిలీఖ్య ఆమ్, 

"కాయ-ఎ_య దార్య ఆజ్ఞావయలతి, (తథా కృత్యా ) ఆర్య, 

లిఖతమ్, [జం అమ్టో ఆణ వేది, అజ్ఞ లిపాదమ |. 

న మర రానాాముల నానన. _ లా య న న అలాగాక 

కల్యవతీ౯ స్య కారణాత్... ధనమను చలిదియన్న ఫు. గారణాన _ చలిదియన్నము 

పాటిదై ఆసపడందగివదిశాని ధనము కోసము, ఎవరు లేని ... = ఉఊ ద్యానమున 

(ప్ర వేళ పెట్టి (తాళ్ళం బోని బాహువులతో (గొంతు) పిసికి వసంత సేన చంపండి 

నది, న మయా = నాచేకశాదు, మయా _ అయ్యా నాచేత చే _ ణం మస అను 

(పాకృతమునకు “న మయా” అనియు రూపములు, ఆహో నగర రక్షీకాం (పమౌదః_ 

ఆహో ఆరెకుల అజ్మాగ త్, పరాఫ ! “నను మయా?” _ నాచేత నీ _ అయ్యా _ అను 

పిర్యాదు అజీ౯ా మాటలు మొట్ట మొదట (వాయంబడును గాక, ఉనావేత నే ఆను 

మాటలు (వాయు(డు, *నమయాి _ “నాచేతళశాదు అన్నను _ “ఎవరి చేత షో” _ 

ఎటు(గుదువా ? _ అను(పళ్న లేకయ్ _ “నాచేత కాదు” _ అని కలుగచేనికొని చెప్పిన 

మాట, లేని పోని సందియమునకు ఎడమిచ్చును. నుటి స్పష్టముగా “నను మయా” 

నాచేత నే _ అవ ధారణవూర్వక ముగా చెప్పినమాటం గూర్చి ఏమి చెప్ప(దగును కీ 

చాక్కు., 
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ఫకా___(న స్యగతమ్ ) ఆశ్చర్యమ్, త్వ రాం కుర్యా బే నేవ 

పాయనువీ నార శే ణాద్వ మ యా ంలీ ఆవ నిర్నాశితః, భవతు, ఏవం 

తావత్. 'వకాశమ్) అహో అధికరణభోజకాః, నను భణామి, 

మ మొవ దృష్టా, కిం కోలాహలం కురుతే, [ హీమాదికే, ఉత్త 

లానే౯ా పిఅ పాఅకశ పిళణ్ణాలకేణ అజ్ఞ మఏ అతా వ్వ్వ ణిళ్ణాశిదో, 

భోదు, ఏవ్యం దావ, అహో అధిఅలణభోఇఆ, ణం భణామి, 

మవఏ చైవ దిట్లా, కిం కోలాహాలం క లేఘ ] 

(ఇతి పాచేన లిఖితం (పోళ్ళుతి. 

అధిక థం తయా జాతం యభా ఖ ల్యర్థనిమి తం బాహు 

పాశేన వ్యాపాదితా ! 

కీమౌాదికే _ అయ్యో! ఈ శ్వరాయమౌ కేవ = ఉడువటచే వడిగా పెకి 

పొంగుచున్న, పాయస సిళార కేణ ఇవ = పాయసాన్నము చేతం బోలె, అద్య = 

ఇప్రడ్కు మయా = నాచేత , ఆత్మా ఏవ = నీచే, నినాకాశితెక= బొత్తిగా పూర్తిగా 

నాశనముచేయంబడితిని, పాయసమున అన్నము ఉడికి పొంగి మరల (కుంగి మెత్తనె 

పాలతో కలనీపోయి, తన స్వరూపము౦ గోలుపోవును _ అందు ఇమిడి పోవును 2 

ఆటు చేను నన్నే నాశనము చేసీకొంటినే _ నాచేతనే అని చెప్పి 

వేశితిసే! భవతుశాసీ, ఏవం భవతు = ఇట్లగుంగాక _ దానిని దిద్ది వే"సదను 

అనుట, 

రీ హో (పాడ్యివాకలారా, నను భణామి = చెప్పుచున్నాను గడా _ 

మయా ఏవ దృష్టా = నాచేత నే చూడంబడినది, కిం కోలావాలం కురుతే _ ఏమి 

క అక అము _ అఅబలము _ చేసెదరు*ి ఇతి పాదేన లిఖితం (పోబుతి = ఆనుచు 

పాదముతో (వాతను తుడుచుచున్నా (డు. 

కథం త్వయా కారం = నీచేత ఎట్లు ఎటుంగయుడినది* నీ వెట్లు 
కనుగొంటివి _ అనుట .., = అథళానిమి శ్ర తం = థనము కోసము, _ 
చవాహుపాశేన _ భుజాల '(పాశేన=”) (శా౭టితో మెడనులిమి _ చంప 
బడినడి అని సీ వెకెటింగితీవి * శవ దర్శనమాకమున చంపబడిన _ చచ్చిన _ 
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న-కా__హాంహో, నూనం పరిళూన్యయా మెోాఘస్థానయా 

(గీవాలికయా నిః సువర్ల క రాభరణస్థ్మానె స సృర్క- యామి, [ సాంహో 

౯ఆాణం పరిళూణావ మోఘట్టాణావీ గీవాలిఆవ అశు వల్లా శేహిం 

అహలణట్టూ కోహిం తక్కేమి ] 

న -కా__( న్యగతమ్ ) దిష్ట్యా వత్యుక్థంిత' స్మి, అవిద 

మాదిక. [దిశ్లిఆ వచ్చుజ్జివిడమ్టి. అవిదమాదిశే ] 
(శెఫీ కా_భోః, క మేవ వ్యవహారో ౭=_.వలమ్మ లే, [ భో; 

కం ఏసో వవహారో అవలవ్చుది 7, 

అధి._ఇహా హి ద్వివిధో వ్యవ హారః, 

(పీ కా_కిదృశ 1 [ శేరసో? ] 

ద్యాక్యానుసాళేణ, నఖ లర్ (క వత్యర్థి భ్యః, య శ్యాశ్థానుసా కే 

న వాధికరణిక బుది నిష్పాద్న్యుః, 
ధి ఫ్రీ 

తీటు ఎట్లు తెలియగలదు నూనం = నిజము గా, భూనభూనయా = వాచినదియు, 

షస్టానయా = నలిపినందున అచట ,దుర్చలమగు అచటి తీటు గలదియు నగు, 

(్రీవాలికయా = మెద చేతను, నిఃసువణ౯ా కె ౩ = బంగారులు లేకపోయిన సొమ్ము 

లుండ వలయు చోట్ల చేత ను, తకజాయామి = ఊపిాంతును, యుజ్యత ఇన = 

పడునట్లు ఉన్నది, దిష్ట్యా (ప్రత్యుజ్జీవికః అన్ని _ సంతోషము ! _ (బదికినానురా 

చాబూూూ పోయిన (పాణము వచ్చినది నాకు, 

భోః _ వాబులారా, కం వీషవ్య వహార। ఆవలన్ను తే = ఎవనిని ఈవ్యవహో 

రము అవలంబించుచున్నది* దీనికి సంబంధించినవారు ఎవరు * ఇవా హీ వ్యవహోరః 

ద్వివిధ! = ఏలన, ఇక్కడ _ ఈవిషయమున కాదా క చ్చేరిలో వ్యవహారము ఇరుచె 

ఆంగులు , కీదృళ:ః = ఎట్టిది? అవి యెట్టిఏ * వాక్యానుసాశేణ ... = వాక్యమును 
అనుసరించినదియు, వాశ్యాథళాము ననుసరించినడియు, యః తావత్ వాశ్యాను 
సాశేణ _ వాక్యమును అనుసరించిన చేదో అది, అధీ౯ _పత్యథికాభ్యః _ వాది పతి 
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(శేమీకా__త ద్యన నృ శేనామాతర మవలమ తే వ్యవహార ః, 

[ తౌ వనన్త్ననేణశామాదరం అవలమ్నుది వవహారో 1], 

అధి___ఏవ మిదమ్. భద శోధనక, వసన్త్ననేనామాతర 

మను చ్యేజయ న్నాహ్యయ, 

శోధ__తథా. (ఇతి నిమ్మ )మ్యు గణిశకామ్మాతా సహ 
(ప్రవిశ్య) వ్ శ్వ త్యార్యా, [ తధా, ఏదు వదు అజ్ఞా ] 

వృద్ధా గ తా మే డారికా మితేగ్భృహా మాత్శనో దూావన 

మనుభవితుమ్, ఏష పున ర్రీ వ్రాయు ర్భణతి __ 'ఆగచ్చ, అధి 
కరణిక ఆహ్యయలతి, త న్యాహవరవశే మి వాత్శాన మవగచ్చామి, 

హృదయం మే (పకమ తె, ఆర్య, ఆదిశ మహ్య మధిక రణమణ్ణ 

వన్య మార్లమ్, [గదా మే దారిఆ మిత్తఘరణం అత్తణో జోవ్వణం 

అనుభవిదుమ్. వసో ఉణ దీహాఊా భణాది ___ “ఆఅచ్చ, అధి 

అరణిఓ సద్దావేది”, తా మోహవరవనం విఅ అత్తాణఅం అవ 

గచ్చామి, హిఅఅం మే థరధశేది. అజ్ఞ, ఆచేసేప మే అధి 

అరణమణ్ణవస్స మగ్గమ్ ] 
వా అకా నాలాల న. _— ద. చ ద. ముల ననా ద. ద తా. 

వాదులకు. ఏఏ అథళకామును అనుసరించినదో _ అది (పాడ్వివావండు బుద్ధితో 
ఊహించి తేల్చవలనీనది, శావున ఇది యిపుడు మన పనియే, అర్థమును లోంతునకు 

దిగి లెస్సగా ఆలోచించి సత్యాసత్యములు తేల్చ్పవలనినది, కావున ఈవ్యవహారము 
వసంతే సేనత లికి చెందును, 

ఏవం ఇదమ్ = అన్నే ఇది _ అవును అనుట, ఆనుద్వేజయకా = ఏమియు 
కలవర పెట్టక - నీకూ(తును ఎవరో నగొంతుపిసీకి చంపినారు _ అని 
తటాలున ఇట్లు చెప్పిన ఎంతేని కలవరము కలుగును, అట్లు కలుగని విధాన _ 
ఏతు ఏతు ఆర్యా = వచ్చును గాక _ రా, రా, అమ్మా _ అనుట, గతా మే దారిశా 

మఠ గృహం = నాకూతురు _ చే_స్తశాని యింటికి పోయినది, ఆల్మనః యోవనం 

అనుభవితుం = తన జవ్షన (సుఖమును) అనుభవించుటక, వష పునః దీఘాజాయుః _ 
ముటీ యూ క చ్చేరిఆచ్చాయి ఇప్పుచున్నా6ండు _ రా అధికరణికండు పిలుచు 



నవమోజ౬జ్కా ర్ ల 

గ క గ గ శోభ__వ తే త్వార్యా, [ఎదు ఏదు అజ్ఞా ] 

(ఉభౌ వర్మిశామతః ) 

a అం అ శోధ___వఫో 2_ధికరణమణ్ణుపః, అత |పవిశ త్వార్యా, 

[ ఏదం అధిఅరణమణవమ్, వత్త వవినదు అజ్ఞా ], 
య్ థు జ 

(9 తభ (వవిశతః 

వృగ్గా-_( ఉవనృత్య ) సుఖం యుష్మాకం భవతు భావ 

మ్మ శొణామ్, [ సుహం తువ్హూణం భోదు భావ మిస్పాణమ్ ] 

అధి.__భ బే స్వాగతమ్ అన్య తామ్, 

నృద్దా-_త థా, [ తభా కే! (9 త్యువవిష్టా, 

3 కా___( సాక్షేవమ్ ) అగ శతాసి వృద్ధకుట్టని, ఆగ శాసి 

[ ఆగదాసి బుడకుటణే, ఆగదడాశి |. 
డి లు 

అధి___అయే, త్వం కిల వన న్న సేనాయా మాతా? 

వృద్దా.--అథ కిం! [అధ ఇం? 

అధి__అ ఛేదావీం వనన్న సేనా క్వ గతా? 

చున్నాండు అని, కావున మూ-౯ మెకము వచ్చినట్టుగా ఉన్నది నాన _ అట్టు 

తోంచుచున్నది = నా వాద యము దిగులుతో “థరథ ర) అను చున్నది! ఊఉ పసృత్య = 

సమీపించి _ వృద లెస్సగా లోకానుభవము లోక జ్ఞానము గలది . అధికరణికనికి 

అనవలనీనమాట అనుచున్నది _ పండితుఅవారికి మికు నుఖము కలుగును గాక _ 

“సుఖమౌ” అను (ప్రశ్న మర్యాద కాదు _ *సుఖము అను ఆశీస్సే సాధువు. సాశ్నే 

పమ్ = తిట్టుచు _ నిందించుచు _ ఆగతా అనీ ,.. = వచ్చినావంయటే బోగము 

ముసలి _ ముసలికం కనక త్రీయా _ ముసలితార్పుడుదానా _ కూతునకు మగవానిం 

గాచులాదానా _ వచ్చినావా! ఆయే = అమ్మా, నీవు వసంతే సేనవ అమ్మ వంట, 

అవను _ అథ ఇదానీం ,.. = ఇపుడు వసంత సేన ఎక్క_డీకి పోయినది * మిత్రు 
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చా__మి తగ్నహామ్, [మితసఘురఅమ్ 1, 
వృ ( అ [ దు | 

ఆధి__.కింనామదేయం తస్యా మితేమ్ ? 

వృద్ధా ( న్యగతమ్ ) హో ధిక! హో ధిక్ ! అతిలజ్ఞసియం ఖ 

ల్యిదెమ్, ( (వకాశమ్ ) జనస్య వృచ్చనియో 2ఒ_య మర్ధ్థః, న పున 

రధికొరణికన్య, [ హాద్ది హాద్దీ, అదిలజ్జణే అం క్ట ఏదమ్. జణన్ప 

పుచ్చడపఓీ అఅం అతో, ౯ ఉణ అధిఅరణిఅన్ప ] 

అధి.___అలం లజ్జయా, వ్యవహార స్యాం పృ చ్చి, 

(ేష్టికా.__వ్యవహార:ః వృ చ్చతి. నాసి దోవ, కథయ. 

[ వవహారో పుచ్చది. ౯ల్టీ దోసో. కఛేహీ ]. 

వృద్ధా కథం వ్యవహారః య ద్యేవం, తదా శృణ్య న్ల్వా 
ర్యమ శః; న ఖలు సార్గ వాహవినయద త్తన్య నవా, నాగర దత్తన్య 

తనయః, సుగృహీతనామథేయ ఆర్యచారుదత్తో నామ, (శ్రేష్టి 
చత్వె ఈ [వతివనతి, తత్ర మే దారికా యావనసుఖ మనుభ వతి, 

a బాలా జలాలు. అ లా చ ద నా బూ 

నింటికి. కింనామెధేయం = ఏపేరివాండు * ఆ'మెమి[తిముపే శేమి* హో ధిక్ _ హో 

ఇసీ ... ) అతిలజ్ఞనీయం ఖలు ఇదం = ఎంతేయు సీగ్గుపడవలీనది గచా ఇది, 

జనస్య పృచ్చనీయః ఆయం అధథ౯ాః ఈవిపయము ఎవండెనను మొనినీ అడుగందగి 

నడే కాని అధికరణికునికి (ఇట్లు క చ్చేరిలో అడుగ (దగినది శాదు, 

ఆలంలజయా = నీగుపడక _ సిగుమాను. వ్యవహార! తాంం హుచాతి _ వంచ జ ౧ ౧ నీ ఏం లా వీ 
హారము_వ్యా జ్యెము _ నిన్ను అడుగుచున్నది, కథం! వ్యవహారః! _ ఏమో! వ్యవ హో 
రమా శేయది ఏవం=ఆ్లుని, వినుండు ఆర్యుమి [ కులు..., ఆర్య (డు పూజ్యా (డు, మిశ_ 
మణియు వూజ్య వాచకము, కావున మొ త్తే మునక మిక్కి_ లియు పూజ్యా (డు _బోగము 
ముసలిది ఎంతయు గౌరవముతో ఆధికరణివలతో మౌటలాడును. సాథకావావా 
వినయద త్రస్య నప్తా, సాగరదత్తస్య తనయః నుగ్భహీత నామ ధేయ ఆక్య చారు 
దత్తోనామ, ేష్టిచత్వశే (పతివసతీ ,.. = వినయదతుని మనుమ(డు 
కుమారుడు, పేరు + 

శాఖ al 

(పసిద్ధినలవాండు _ తెల్ల వాజు6గా చే మంచి జేరుగా పేర్కొన 
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[ కధం వవహారో జ్ర ఎవ్యమ్, తా సుణన్తు అజ్జమి స్పా: సోక్టు 

నత్ధ వాహవిణఅద తృన్స ణతిఓీ, సాఅరదతృ్శన్స తణట, సుగహిద 

గామ హేటఓ అజ్జ్ఞచారుదత్తో కావు, సేటిచతృశే వడివనది, తేహిం 

మే దారిఆ జోవ్యణసుహం అణుభ వది [| 

న కా శుత మానై ్టః, లిఖ్యన్తా మేతా న్యతు రాణి, వారు 

దశ్తేన సహా మమ వివాదః, [శుదం అజ్జేహిం లిహీఅన్తు వీచే 

ఆకలా, చాలుద త్రేణ శేషా మమ వివాచే ] 

శేఫ్థీ కా __చారుదతో మిత మితి నాస్తి దోషః, [ చారుదత్తో 

మిత్తా' త్రి ణక్టి దోసో ). 

అధి__వ్యవహారో 2ఒయం ారుదత్త మవలమ తే. 

( లేష్టికా..న్వ మివ, [ ఎవ్వం నిల | 

వలనిన పుణ్యాత్ముడు _ (శేషిచశ్వశే _ కోమట్ల చెకీలో _ తేత _ అకనియింట, మమ 

దారికా = నాకూతురు యావనసుఖం ఆనుభవతి _ ఇది బోగము ముసలిదాని 

నాజూక మాటలు _ “యావననుఖం” అని, ఈముసలి బోగముదానికి మునుపు 

వయసున “యావనానుభవము ఉఊండియుండునా అఆతాతనాయనలతో * బాగగా 

ఎటిణినట్లు గౌరవమునుగఅయట్టు, నోటినిండ పలువచున్నది, చారుదతెన సవా 

వుమ వివాద; _ నాకు వ్యా జ్యెము చారుద త్తునితో _ ఇదంతయు 'వాయంబడును 

గాక, చారుద త్రం అవలమృ తే - చారుద త్తుని అనలంవించియున్నదా *€ ఏవం 

ఇవ = అటువలెచే ఉన్నది _ ఇప్పటికి అట్లు తోచు నున్నది. ధనద త్తే _ ఇది 

(శేషికాయసులలో (శేషి పేరు కాబోలు, వసంత సేనా ఆర్య ఎల = 
© థి © 

వసంతే సేన చారుద త్రయ్య ఇంటికి పోయినది _ అని _ లిఖ్యళొం ,.. = 

పాదః = వ్యాజ్యమున మొదటి భాగము, పెవిషయము చారుద త్రయ్య చెప్పవలనీ 

యుండును, 
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అధి.._ధనదత్శ, వనన్మశే నార్యచారువత్తన్య గృహం గ 

శేతి లిఖ్య తాం న్య్వవహారన్య (ప్రథమః పాదః, కథమ్. ఆర్యఛారు 

దత్త ఒవ్యస్మాభి రాహ్వాయయికవ్యః, అధవా వ్యవహార స 
మాహ్యయతి, భద శో ధనక, గచ్చ, ఆర్యచారుదత్తం సై పర 

మసం భొన్మ మనుద్విగ్నం సాదర మాహ్యయ, (వస్తావేన __ 

“అధికరణిక స్త్వాం [(దష్షు మిచ్చతి  ద్రెతి, 

నోధ__.య దార్య ఆజ్ఞాపయతి. (ఇతి నిపూ-) న్మః. వారు 

దళ్తేన నహ (విశ్వ చ) వ్ త 'త్వార్యః, [జం అనో ఆణ వేది. 

వదు ఏదు అజ్లో ]. 

బారు. ( విచిన్వ్య ) 

న్లో, వరిజ్ఞాతన్య మే రాజ్ఞా ీలేన చ కులేన చ 

యత్సత్య మిద మాహ్యాన మవస్థా మభిశే జ్య తే, ౮ 

కథవొ! = ఎటూ! ఆర్యచారుద త్తః అపి _ చారుద త్తయ్యకూడో మనే 
వ జని వని 

పిలివీంప(బడ్వలనినవాండు _ తంతగొప్పవానిం గూడ పిలిపించుటణయా ఆని 

అతల మ మాకా నా నా. ద పన. దాకా మరా బనాాాలాల. 

తలపోనికొనుట ఇది, అథవా = అట్లు కాదు _ మనము ఏమి చేయంగలము! వ్యవ 

వోరకతీం ... = వ్యా జ్యెము ఆయనం విలుచుచున్నది. _ ఇందు ఆయనక సంబంధము 

తాన్నట్టు లున్నది కావున, సె పరం ఆసమ్మాళ నం అనుద్విగ్నం సాదరం _ ఎన్ని 

విశేపణములు _ చారుడ ల్తీయ్య ఊరిలో అందతి మనసున న్లీరముగా అట్టి కీసి జా 

(పతిష్టలు గౌరవము కలిగిజాన్నా ండు, “త్వాం (దష్షు మిచ్చతి” _ రమ్మని పిలుచు 

టప గెరవంఫు మాటలు వే, వేం, 

న్లో, ర, శీలేన చ కలేన చ = నడువడిచేకను, (గొప్పయిల్లు 

అని) కులముచేతను, రాజా = రాజుచేత, పరిజ్ఞాతే స్య = చక్కా ఎజుంగ (బడీ 

నవాండచెన, మే౭చాకు, యత్ సత్యం = నిజముగా, ఇదం అహ్వానం = ఈపీలుపు, 

అవస్థాం = దుగకాతినిి అనగా పేదటీకమును, అభిళశజ్క_ తే = సందేసీంచు 

చున్నడి _ (ఆంతే) 

నన్ను రాజు బాగుగా ఎటుంగును, నాకీఅమును ఎటు(గును, కులమును ఎటు 

గును, మణి నాకు కచ్చేరికి ఈపిలుపు! నిజముగా వాండు నాపేదటీకమును సండే 



నవ మో 2 జ్కా- కః క్స్ఫ్1 

( నవితర్క్మ_ం న్వ్యగతమ్ ) 

శ్లో, జాతో హీ కింను ఖలు బన్ధనవి వయుక్కొ 

మార్హాగతకః (వవహాశోన మ యావవీతః 

చా రేతుణన్య నృవ లః (శతి మాగతో వా 

యె నాహ మేవ మభియుక్ళ ఇవ (వయామి. వై 
లా లలా అనకు తా న వకాల్లు 

హీంచుచున్నా (డు _. అంతే అనయా, దానిం బటి నామియద ఏమో గుమానుపడు 
౬ 

చున్నాండనుట, ఈపిలుపు నాయవసను _ “పీదటీకమును _ సందేహించు చున్నది. 
ఠి 

నా పేదటీకముంబటి నాకీపిలుపు _ అనుట, 
వ 

వో, ౯, బనన విపము క్తః = నిబకాంభము _ బందినుండి తేప్పించుకొన్న 

వాండు, (ఆర్యవండు అనుట), మాగాకాగత;ః _ దారివసమున వచ్చిన వాండు, (పవ 

వాణేన = బండిచ్కే మయా అపనీతః _ నాచే బయటికి పంపంబడినాండు అని, 

జ్డాతః కిం _ హీను ఖలు = ఎలుంగంబడినాండా _ వేంగులవలనంగాని మేడమో6 

ద౯గాని మజెక్కడంాని అగపడం దగినచోటనున్న తననే సాంతము గాంగాని, 

ఎఅుంగయడినాండా $ ఎెటుని ఇది వాని నెవికి వచ్చియుండునా * కంటికి 

తోచియుండు నా 2 చాశెక్షణస్య = బారులే _ వేంగులే _ కన్నులు గాగ అ, నృప లేః= 

రాజానకు, (ఎవరివలన6 గాని (శులిం ఆగతక॥ వా = చెవికివచ్చినదా: ఎంబేని కం 

టితో చూచినాండా ఎటులేని విన్నాండాకి యేన _ 'దేన = ఏల యిట్లనుట _ 

అనంగా _ అవహాం = నేను ఏవం = ఇట్లు, ఆభియు క్రః ఇవ = పగ చే, పీర్యాదిచే 

ఎదిరింపంబడినవానివలి _ ముదాయివ తె నామనసుప తోంచుచుండ6ంగా, (పయామి= 

విని వెంట) పోవుచున్నా చే! 

బంధనమునుండి తప్పించుకొని యీాదారిని వచ్చిన యార్యకుని నాబండిలో 

ఎక్కించి దాంట పేసితి నని (చూచి) ఎజింగ్నాండా రాజుకి లేక వేంగులవలన 

విన్నాండా॥ ఇట్లు నన్ను కచ్చేరికి పిళలిపించినా. జే _ పేద వెంటం బోవువానివలె 

పోవుచున్నా నే. నామనసులో అట్లు గిలిగా అన్నదే, 

రాజును క చ్చేరిలో విచారించుచోట ఉండుట (పాయికము, ఈదినము 

ఏదియో శారణాన లేకన్నను, అధికరణికండు పిలిపించినను రాజే అని, రాజుమాట 

మో6ద సే అని అనుకొనుట, 



అధవా కిం విచారితేన, అధికరణమలణ్ణావ మేవ గచ్చామి, భద 
శోధనక, Wn మార్ల మా దేశయ. 

వీ ల్యే క్యాయ౯ః, [ఏదు ఏదు అజ్ఞో 1] 

( ఇతి వరి కామతః, 

బారు._( నశజ్క_మ్ ) త జ్కి మవరమ్, 

శ్లో, రుత్షన్యరం వాశతి వాయసో ఒయ, 

మమాత్యభృ త్యా ముహు రాహ్యయన్శి; 

సవ్యం చ నెతం స్ఫురతి (వసహ్యా 

మ మానిమిత్తాని హీ భవేదయసన్ని, ౧9 

శోధ___ఏ తె తార్యః ఇస [ర మనం|'భా నృమ్, [వదు 

ఏదు అజ్ఞో సైరం అనంభ నృమ్ |; 

వారు___( పరిక మ్యా(గతో 2.వలోక్య చ) 

i వక వండు. ఆ లా — 

అథవా = అట్లుగాదు, కిం విచారితేన = ఎందులకు ఇట్లు విచారించుట, 
తలపోయుట ౪ అక్కడికే - గచ్చామి = పోయెదను, 

వో, ౧౦. అయం వాయసః = ఈళకాకి, దూత, స్వరం = కలుకలటనిగొంతు 

కలుగునట్లు గా కోపముతోనుంబో లె, వాళతి = కూయుచున్నది, ఆమాత్యభ్ళ త్యాః. 

(నా సహాయులును నౌకరులును, మౌటికి _ పిలిచెదరు _ బయలువెడలినవానిని 

"వెనుక విలుచుట ఆవశకునము, సవ్యం చేతం = ఎడమ కన్ను, (పసవ్యా = ఎక్కు 

వగా _ బలవంతముగా, మౌన్సరాక్, స్ఫురతి = అదరుచున్నది, మమ = నాకు, 

ఆనిమితాని = (ఈయవళననములు ఖేదయ ని పీ = దుఃఖము కలిగించుచున్న వి 
తీ నాటు 

కడా, 

"సె ఇదరం. నెమదిగా తొందరపడనండ, ఆసం ఫా నం =తొ టుపడక, 



నవ మో౫2ఒ జ్యా ॥$ ర్లికి 

న్లో, కుమ్మ_వృత స్థితో ధ్యాజ్జ ఆది త్యాఖిముఖ స్మ 

మయి చోదయ"కే బాహుం చమ ర్లోర సభంథ యమ్, co 

(పున రన్యతో ఒవలోక్య), అయే, కథ మయం సరః 

శో మెయి వినిపాత దృష్టి, ర్భిన్నసిలాజ్ఞ నాభః 

స్ఫురిత వితత జిహ్యః శుక్షదంష్టా)చతువ్క. 

అభివతతి సవోఫో జిపి ఇ కాధ్మాతకుకీ 

ర్భుజగ వతి రయం మే మార్ద మా(క్రమ్య సువ్వః ౧౨ 

అవీ చ ఇదమ్, 
రా ఆ ఆ అనాలా 

వో, ౧౧. ధ్యాజ్ఞ క = కాకి, శుప్కు_వృకు స్థితే _ ఎండిపోయిన చెట్టు 

మోంద (వాలి యున్నది _ పాటికే అది యవళ వనము; తథా = అల్లు _ నుతీయు 

అనుట _ ఆదిత్య అఫిముఖః నూర్యునికి ఎదురుగా తిరిగి (చూచుచు) ఊన్న ది, 

చామం చతుః = ఎడమకన్ను, అసంళయం = సందేవాము లేక _ నిజముగా, 

ఘాేరం = (ఏడియో గొప్ప భయమును, మయి = నాయందు, నామనసున _ 

అనుట, చోదయతి = శేంపుచున్నది, 

అన్యత । అవలోక్య = ఒండువె ఫుచూచి, అయే = అహో _ కథం = ఏమి! 
ఆయం సపళాః = ఇదిగో పాము, 

వో, ౧౨. భిన్న నీలాజ్టున ఈభః = పగల(దీనిన నల్ల శాటుక శోంతి 

కలదై _ పగలందీసిన లోపలిశాంతి మటియు నల్ల గానుండును, సెనశాంతీ దుమ్ము 

వెలుతురు మొదలెన వానిచే మాని యుండును _ కావున _ భ్ అనుట, అయం భుజ 
గ పతిః = ఈ పెను బాము, మే మోాగ౯ాం ఆక్రమ్య సు = నాదారికీ అడ్డముగా 

దానిని అ కమించుకొని, ని ద్రించుచున్న ట్రిది _ ఇదె అలికిడికి చేలా ని? సరో 

= కోపముగలటై, జహ్మిత ఆధ్మాతకక్షీః _ బు బుసవ (ఊపిరి విడిచినందులను 

కకరయయు (ఊపిరి పీల్చివందున) నిండియు ఉన్న కడుపు కలటై _ బుసకు 
సన్నగిలుచు లావెక్క చు నున్నదె, స్ఫురిత వితత జివ్యాః = కడుచు వాగుచు 
నుండు నాలుకలు గలదై, తెల్లని నాలుగుకోజణలు (కానంబడుచ్యు గలది, అఫ్ 

పతతి _ నాతట్టుప పరు వెత్తు చున్నది, 



554 మృచ్చకటికమ్ 

శ్లో, స్థలి చరణం భూమా న్య స్వం న చార్ల )తేమా మహీ, 

స్ఫురతి నయనం వామోా బాహు ర్నుహు హు శ్చ వికమృ సే ల, 

శకుని రవర శ్వాయం తావ ద్యిరౌతి హి నెకళిః 

కథయతి మహాఘోరం మృత్యుం న చాత విచారణా, 

వో, ౧౩. చరణం = పొదము, భూమౌ న్య స్తం = చేలపెపెట్టయుడినది _ 

నడచుటక, సలతీ = జాబుచున్నది. మహీ చ = మణి నేల యన్ననో, న ఆదా 
తమా = ఎక్కువ తడిగా లేదు, వామః నయనః = ఎడమకన్ను, న్ఫురతి = ఆదరు 

చున్నది; బాహుః చ=భుజమును, ఎడమదియనుట _ ముహుః = మాటికి, వికమ్చు లే= 

వణయకచున్నది. అయం తావత్ =ఇదిగో ఇది, ఆపరః శకునిః చ = మజీయొక ప క్షీ యు 

-నెశాళః = పలుమౌటు, వికౌతీ హి = వాయుచున్నది కదా, (ఇబెల్లను _ ) మహో 

ఘోరం = ఎంత్ యు భయంకర మెన, మృత్యుం = పూవును, కథయతి = చెప్పు 

చున్నది _ తెలుపుచున్నది _ అత విచారణా నచ = ఇందు విచారణ వలదు, 

సందియము లేదు, 

బృవాత్సంహీతలోను వసంత రాజశకనమునను ఇట్టివన్ని యు ముష్తు కూర్చు 

నని చెప్పబడియున్నది, 

దారుణగాడ _స్టరుకోటరోపగో వాయసో మహాభయడః 

ఐ న్రా్యెది దిగ వలో కీ నూ ర్యాఖిముఖో రువకా గహ గృహిణః 

రాజభయ చోర బన్ధన కలవహోః స్యుః పశుభయం చేతి 

ఛిన్నాే ౭_బ్రచ్చేదః కలవాః కుప్క_(ద్రుమస్థి తే ధ్వాజీ 

వామ స్యా ధఃన్ఫురణ నుసక్భత్ సద్దరే భజే పాతుస్ 

స్యె వోర్య్వం వారతి నితరాం మానస 0 దుఃఖజూలమ్, 

CRE] ఉత థి ea EE) 

దక్షీణ మబ్బ్దం పుంసః (స్త్రియా శృ వామం శుభావవాం న్ఫురితమ్ 

ఉత్త చేలలో జూటుపాటును అవశథనమేే, అమంగళనూ-చకము 

| స్వపాదయాన స్థలనం నృజాణాం భద్దః క చి ద్యానపలాయనం చ 

ద్వారాఖిఘా ఆధ్వగళ్ళస్త స పాతొః (పస్థానభజ్ఞం కథయ ని ని యాతుః, 
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నర్వ ధాం దేవతాః స్వస్తి కరిష్యన్ని. 

కోధ__వ ల్యే త్యార్య ; ఇమ మధికరణనుణ్ణవం (వపిశ 

త్యార్యః, [ఏదు వదు అన్హో, ఇనుం అధిఅరణమణ్ణవం వనవినదు 

అజ్ఞ]. 
చారు... ( (వవిశ్య సనమన్తా దవలోక్య ) అహో, అధికరణ 

మణ్ణనన్య వరా (శ్రీః, ఇహ హీ 

క్లో చిన్తానక్త నిమగ్న మన్ని )నలిలం 
ధూ తోర్శిళ జ్యా_కులం 

పర్య నృ స్థితే ఊారన[ క మకరం 

నాగాశ్వహిం స్రాశ్రయమ్ 

నానావాశక కజ్క్బ్క_వశీరచితం 

కాయళ్టనర్ప్చాస్సదం 

కా. 
న మా జాతా. కు a ఎర నా త లతా అం... త ల! 

సవ౯ాథా దేవతాః స్య స్రీ కరిష్యంతి = సల తెఆంగుల చేవతలు మేలు 
రంగి 

చేయగలరు _ ఈయవళశకన పరంపర చూడగా ఇది జేవతలు ఆడ్డపడవలనీన సము 

యము కాని, మొనుసులు ఏమియు జేయంజాలిన దని తోంపదు, 

ఆధిక రణ మగ్గాప స్య హరా శ్రీః = కచేరి మండపము _ ఎంతే ఆందముగా 

ఉన్నది, 

నో ౧౪. చినాసక నిమగ్న మని) సలిలం = ఆలోచనలో ఆస కి 
య బటి జీరో న! ఇ 

కలిగి మునిగిన _ అనగా చింతేలో మునిగిన అనుటయీ _ మంత్రు లే నీరుగా గల 

దియు, దూత ఊమిళా శజ ఆనలమ్ = దూక లే అలలును ళంఖములును ఐ, వానితో 
క్షు 

కలయగినదిగా నుండునదియు, పర్య న నీత చార నక మకరం = ఆంచులలో నున్న 
~~ 

కారుల లెడి "మొ సళ్ళు "పెద చేపలు గలదియు, నా గాళ్వ 6 = ఏను6గులు గుక్టాలం 

అను (హింస = చంపుజంతువులకో (ఆయం =) చోపెనదియు, నానా 

చాశక ,,. = పలు తెజుంగుల కూయు _ పలు తెజంగుల నొంతులుగల జనులు 

(చయాపటు) అనెడు నారాయణ పతులు దట్టము గా చాలియున్న ట్రిదియు, కాయస్థ 
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నీతికుళ్ణాత టం చ రాజకరటం 

హింనై )ః నము[ దాయ శే, ౧౮ 

భవతు, ((వవిశ ఖృిరోఘాత మభిసీయ సనవితర్మ-మ్ ) అహహా, 

ఇద మవరమ్, 

శ్లో, నవ్యం మే స్పన్దతే చతు కై (రౌతి వాయన స్తథా 
పన్ధా నర్పేణ రుద్దో 2_యం స్వస్తి చాస్మాసు దైవతః:, ౧౫ 

తావ త్ప)విశామి, ( ఇతి [వవిశతి, 

ల 

డను సపకామునకు చోటయివదియు, నీతీ మణ తటం = నీతులు అను (నీతి=నద్సి 

నదుల చే వీల్చంబడిన _ పొడి చేయంబడీన నట్టుగలదియు, రాజక రణం = రాజే 

బేవామే ఐన, అధికరణ మండపము కచ్చేరి, పహీంసెః _ చంప్రుట మొదలగు దండన 

అను (కూరమృగములు గలదియు చె, సముదాయ తే _ సము దమువలె ఉన్నది, 

మంత్రులే నీళ్ళు) దూత లే అఅలును శంఖములును, చారులే వెం సళ్ళు _ 

(న్మకము మకరము _ రెండురకములైన ఒక జాతి జలజంతువు లె పర్యాయములవంటివి, 

సమయాన వేలులును) ఏను(గులు గుత్తాలే చంపు నీటిజంతువులు, పలు గొంతులు _ 

పలు భాషలు మొటలాడుచు మూంగిన జనమే కంకపములు _ రాపులగులు . 

వారాయణపతయులు _ సము, దతీ రాన మెండుగా నుండునవి, శాయస్థుండు పాము, 

నీతు లే గట్రుంజీల్చునదులు, రాజే చేహము, ఇవన్నియు కలిగియుండునది ఈమండ 

పము ఒక సముద మే, 

ఇట్లు రకాలవారితో నుండు దీని రామణీయకము సముదమో యన చారు 

దత్తుని) వ్యుత్సన్న మును నాగరకమునెన చి _ర్రేముం దొంకివది, 

శిరోఘాతమ్ _ గడపయో గుంజయో గోడయో తలవ తగిలినది . తలకొట్టు 

కొన్నట్లయినది _ (ప్రచేశమున శిరోఘాతే మును గొప్పయవశకునము. 

వో, ౧౧౧. అన్ని యవశకనములను మరఅ తలంచుకొనుచు న్నాండు _ మే = 

నాప, సవ్యం చతుః స్పన్ద తే, = ఎడమకన్ను ఆదరుచున్నది _ తథా = అప్లై = 

మణియు అనుట, వాయసః = కాకి, విరౌతి = కూయుచున్నది; ఆయం పస్థాః య 

ఇదిగో చారి సెపే౯ణ రుద్ధః = పాముచే అడ్డంబడినది. చ = కావున, అస్మాసు 

స్వ న్తీదెవఠః _ నాయేడ మంగళము శేవలను దై వమువలన నే. 
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అధి._ఆయ మసౌ చారుదత్శః, య నవః, 

క్లో ఘోణోన్నతం ముఖ మపాజ్దవిశాల నే తం 

నె ది భాజన మకారణదూవణానామ్, 

నాగేషు గోషు తురగేషు తధా నశేషు 

న హ్యోకృృతిః సు నదృశ ౧ విజపహోతి వృత్తమ్, ౧౬. 

ఇన్ని యవళకునములు ఒక్క. మ్మడియు, మాటిమాటికిని అగుట సంభవమా 

సంభవమే, ఏల కాదు _ (పశాంతేముగానో, వసంతి సేనం దలంచుకొని సుఖ 

ఫు(గలలు కనుచునో యున్న వానికి ఈకొబుక కక్కించుటకై న యధికరణిక పిలుపు 

ఇంతటీని సంభవ మనిపించును. అంతటిది కదా ఆక న్మీక ము గా ఆరానున్నయాపద, 

వాత్యనింద క కొట్లు ! 

ఆయం అసౌ చారుద తః _ వీండుగో ఆ చారుద త్తుండు - అన్నివిధాల గొప్ప 
ఐటి 

వాడుగా (పసిద్ధులడె ఉండువాడు _ అనుట, 

వో, ౧౬. ముఖం = మోము, ఘోణోన్నతం = ఎత్తైన ముక్కు గలదియు, 

అపాబ్దవిశాల నేత్రమ్ _ కడల విశాలములెన కన్నులుగఅదియు; ఏతత్ హి=ఇది = 

ఇది ఒక నాండునుు అకారణదూపుణానాం = శారణములేని నిందలకు _ తస్పులవ, 

నభాజనమ్ = పాతముగాదు, నాగేషు గోషు తురగేషు, తథా నరేషు = ఏనుంగులం 

దును, ఎడ్డయందును, గుణాలయందును, అన్తే మానునులందును, ఆకృతిః = రూపము, 

సుసదృళం = ఎంతయు తనకు తగినటి, వృ తమ్ _ (మంచి నడువడిన్సి న విజవోతి 
An) = 

పీ = విడువదు కదా, 

కవి యానాయకునియందమున “ముక్కు ను” ముందుక తెచ్చినాండు, ఉన్నత 

మైన నాస, వెడందకన్నులు గఅ ఈ మొగము _ అట్లు అంత అంద మెనది, నుంచి 

నడువడికి జకనా6డును తొలంగిపోదు, 

సామాన్యము చే విశేషమును సమర్థి ంచుట వే అర్థాంతర న్యాసము, “నవ్యా 

కృతిః సుసద్భశం విజహాతి వృత్తే తకు రేను సామాన్యము చే బారుద త్తేశీల మును 

వి శేషము సమర్థింపంబడి నది, 
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వారు___భోః అధికృ తభ్యః స్వ సి. హంహోే నియుకాః, 

అవీ కుశలం భవ తామ్, 

అధి... (సనం భమమ్ ) స్వాగతి మార్యస్య, భద కోధనక, 

ఆర్య స్యాసన మువనయ. 

శోధ__( ఆనన మువనీయ ) ఇదం అననమ్. అ |త్రోవవిశ 
త్యార్యః, [ ఏదం ఆననమ్, ఏలే ఉవవినదు ఆష్ట] 

( చారుదత్త ఉవవిశతి, 

శశా__(నకోధమ్ ) ఆగతో ఒసి శే శ్ర్రీఘాతక, అగతొ 
2_సి, అహో న్యాయ్యో వ్యవహార ః, అహో ధరో వ్యవహార £, 

య చేతమైై (త్రీ ఘాత కా యాసనం దీయతే. (నగర్వమ్ ) భవతు, 
నను దీయతామ్, [(ఆగబే శి లే ఇట్టిఆఘాదఆ, ఆగే శి, అహో 

ఈావ వవహాలతే, అహో ధమ్మే వవహాలే జం ఏదాహ ఇృఫ్టిఆఘాద 

కాహా ఆశణే దీఅది. భోదు, ణం దీఅదు |. 

అథి కర్యచారుద త్తే, అస్తి భవతో 2_స్యా ఆర్యయా 

దుహితా నహ (వనక్షిః [వణయః (బీతి ర్యా! 

అధికృ లేభ్య ? అధికరణికలక స్వస్తి, నియుక్తాః = నియోగులారా = 

ప్పి కాయస్టులా రా, అపి సళలం ... మోకు శేనుమా?ి ఇదం ఆసనం = ఇదిగో 

ఆసనము, ఆని ఆసనము పెటించుటక ఎంతయు తొందరడును, ఆంత గొరవము, 

స కోధమ్ = కోపముతో క! అనీ శే స్ర్రీయాతక _ కశారుండు అర్య చారు 

దత్తుని నిస్సంకోచము గా “ఓరి అని నీచుంబో లె వ్యవహరించుచున్నాండు. దానికి 

ఆధికరణివలు వాని నేమియు అనుట లేదు. ఏతస్మై శ్రీ ఘాత కాయ ఆసనం 

దీయతే _ వీనికి, ఆండుదానిం జంపినవానికి, అభియా క్రనికి ఆసనము వేయించు 

చున్నాడు! శానీలే _ వీని పని పట్రింతును లే _ అనుట, 

అస్యా ఆర్యాయాః దుహితా = ఈయమ్మకొమా రతో, (పస క్రిః = సం 

బంధము, (పణయః = స్నేవాము, వీతిః = (ము, అధికరణికు (పక్న _ ఇందు 

నరాత్ము భేదమునందు తాత్పర్యము లేదు _ ఇంచుమించుగా పర్యాయము లే కాండ 

గను, ఎట్రిదో ఏపాటిదో ఒక సంబంధము కలదా అనుట, 
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చారు__క స్యాః 1 (. 

అధి._అన్యాః. (ఇతి వన నృసేవామాతరం దర్శయతి 

చారు._( ఉక్ణాయ ) ఆశే, అభివాదయె, 

వృద్దా_జాత, చిరం మే జీవ. ( న్వగతమ్ ) అయం న 

బారుద తః | సునివీ. వం ఖలు దారికాయా యావనమ్, [జాద, 

చిరం మే జీవ, అఅం సో వారుదత్తా, సుణిక్టిత్సం ష్ట్ర డారిఆఏ 
జోవ్యణమ్ ] 

అధి-_ఆర్య, గణికా తవ మి[తమ్ 1! ) 

(చారుదత్తో' లజాం నాటయపి ) 

స్స కా 

న్లో, లజయా భీరుతయా వా 
౧౧ టై 

చార్మిత మలికం నిగూహితుమ్ 

ఆయం స చారుదల్సేః _ ఈయన ఆచారుదత్తుండు. ధనముకోసము చేను 

మెవ్వనిం జెప్పినను వినక, ఇతనిమింద నే చిత్తేము త గిల్చియుం డె నే అమ్మాయి, 

ఆందుఅవ తగినవా( జే అని యనుకిొనుట, నునిథీ ప్తకొ = చక్కు_ ౮గా తఊంప(బడి 

నది, _. ఇలడ పెటినటు దాంపంబడినది, వృదకును వారుదతుని కి అన్యోన్య సముదా 
య 6 టు థి అటే 

వారము గు రింపందగును _ ఇతని అఖివాదనము, ఆప, జాతే = బిడ్డ, ఆచ్బాయి 
అలో 

అనుట ఆశీస్సు పలునటయు _ ఇంకను చారుదతుండు అధికరణిథకనికి జవాబు 
టల్ 

పలుక లేదు _ వృదాచారుదత్తుఅ సముదావారవినివమయ మే కొంత రుజువు చేయును, 
ధి 

మరల క చ్చేరిదే (పళ్న _ గణిశా తవ మిత్రీమ్ = దోగముది నీ చేస్తురాలు! 

అజ్ఞాం నాటయతి _ సిగ్గును అఖభినయించును _ ఇని యా వేసగానిక్షి ఆభినయింపుమని 

ఉపదేశము _ అది అసలు చారుదత్తునికి నిజము _ వోర్చము కాదు అనుట శాదు. 

శ్లో. ౧౭, ఈయభినయము నీగ్లో, పితికతనమో కాని _ లజ్ఞయా = సిగ్గు 

చేతనో భీరతయావా = పిటేకిత నము చేతనో _ చార్మిత్రం = నడువడిని డ్వజ్డడానిని), 
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సయం మారయి త్వోర్థ కారణా 

దిడానీం గూహాతి న త ని ఛట్రక:ః. ౧౭ 

[ లజ్ఞావ భీలుదావ వా 

బాలి త్తం అలీవ ణిగూహిదుమ్ 

శఅం మాలిఅ అత కాలణా 

దాణిం గూహాది ణ తహిం భక్తే]. 

(శేస్టీ కా_౪ ర్యయారుద త్త, భణ, అలం లజ్ఞయా వ్య 

వహారః ఖ ల్వేవః, [ అజ్జచారుద త్త, ఛణాహి, అలం లజ్ఞాఏ. 

వవహోరో క్ట వసో], 

చారు.__(నలజ్జమ్) భో, అధికృ తాః. మయా కధ మోదృశం 

వక్ర్తృవ్యమ్, యథా గణికా మమ మిత్ర మితి, అథవా యౌవన 

నిగూహితుం = దాంచుటక _ అళీకం = అసత్యాఖినయము. భట్టక ః = దొర _ దరిదుని 

వెక్కి_రించు మొట, ఆధ౯ాశారణాత్ = డబ్బుకోసము, స్వయం మౌరయిత్వా = 

సాంతముగా చంపి ఇదానీం గూవాతి = ఇపుడు చాంచుచున్నా.డు, తత్ న హి_ 

ఆది చెలదు, 
య 

ఆర్య చారుద "త్తే య చారుద తృయ్యా, చెప్పూ, సిగ పడకు, ఇది వ్యవహారము 

గదా, మయా = నానేత్క కథం = ఎట్లు ఈద్భళం = ఇట్లిది, వ క్షవ్యం = ఇప్ప 

దగినది ఆగును, నాబోంటివాండు ఇట్రిదానిని (ప్రక టముగా వెప్పందగునా, నిజమే 

ఐనను * యథా _ ఏమని యనగా _ గణిశా నను మిత్రం ఇతి _ బోగముది నాకు 

మిత్రము అని, ఆథవా = అట్టుగాదు _ యౌవనం అటే ఆప రాధ్యతి _ జవ్వనము 

ఈవిపయమున తప్పు చేయుచున్నది, న చార్మితమ్ = నడువడి శాదు, బోగముదాని 

సంశాతము ఆంతే గా శాస్త్రనిషిద్ధము, బారి తాపరాధము గాకన్నను, అతీమాక మె 

నది, పలువురితోడిది లంపటత దోషమే అగును _ చార్మికదోప మే అగును. మటిీ 

యిపుడు ఇడి అటిది కాదు. అది యించుకే _ యావనాపరాధ లేళమ్నా(తేను _ 

వ లేశ దుష్యం తాదుతవను ఛా సశాళిదాసాదులు భోగినులం చెప్పియున్నారు, 



నవమో2ఒజ్య- | 541 

అధి 

నో, వ్యవహార ః నవిఘ్నో 2_.యం త్యజ లజ్ఞాం హ్ఫాది స్ట్ తామ్ 

ఎ 
(బూహ్ నత్య మలం శరం శల మత న గృహ్య తె, ౧౮ 

అలం లజ్ఞయా, వ్యవహో హోర స్త్వాం వృ చ్చతి. 

చారు_అధికృత, కేన నహా మమ న్యవహో హార ః ? 

శకా__( సాటోవమ్) అరే, మయా నహ వ్యవహా హరః? 

[ అల మవ శహా వవహాలే ], 

చారు_త (యా నవా మమ వ్యవహ హోర 8 సుదున్పహః. 

అకాల ననన యులు. య యజ నాలు సనా లా a జా నా... కాలాక. 

వో, ౧౮, ఆయం వ్యవవోరః = = ఈ వ్యా క్యెము సవిఘ్న ః = విఘ్నముతో 

కూడిన దగును _ నీవు జవాబు వెప్పపన్న _ వాది స్థితాం = నునసులో నున్న, 

= ౨ = ఆ ల = Pa లజ్ఞాం సగ్గును, త్యజ విడువుము. సత్యం (బూవా నిజము చెప్పాము, 

-ధిర్యము; ఆలం = సమథకాము _ ఇట్టి పటుల సాధథకము _ కార్య సాధ కము _ 
చాలా కు 

ఆత్ర = ఇందు, అనంగా వ్యవహారమున, ఛలం = మోసము, ఏదేని యుక్తి న 

గృవ్యా తే జా అంగీక రింపయబడదు, 

నీవు (పతివాదివి ముద్దాయి ఐయున్నావు, నీకో తెలియునో తెలియదో; నీ 

జవాబు తప్పక అవసరము, ఆది చెప్పకున్న వ్యవహారము సాంగదు, కావున మనసు 

లోని నీస్తను మౌను, నిజము పలుస _ ధైర్యము శార్యసాధక ము, మోసము అంగీ 

కరింప(బడదు. 

కేన సవా మమ వ్యవహార! _ ఎవరితో నాకు వ్యాజ్యేము ? ఫీర్యాది ఎవరు! 

శళారుండు బడాయితో చెప్పుచున్నా 6డు _ ఓరి, నాతో రా... 

త్వయా సవా = నీతో, మమ వ్యవ హార।ః = నాకు వ్యా జ్యెము, సుదుస్ఫవాః = 

ఎంతయు ఓపవజారానిది అగును, నీతో నేమి! నా కేమి! వ్యవవోర మేమి ! అట్టిది 

దమెంతేయు సుదుస్సవాము, 
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శ్ర-కా__లే ్రీఘాతక, "తాం తాదృశీం రత్నశతభూప.ణాం 

వన న్న సేనాం మారయిత్యా, సాం పతం కవటకావటికో భూత్వా, 

నిగూహాసి, [అలలే ఇస్టిరఘాదల, తం ఆతాదికిం లఅణశదభూశ ణిఅం 

వశ న్తశేణిఅం మాలిఅ, శంవదం కవడశకావడిశే భవీఅ ణిగూహేశి ), 

వారు ___అనంబ ద; క్షి న ద్ద క్షి ల్వసి 

అధి _ఆర్యచారుద త్ర, అల వునేన, (బూహీ సత్యము, 

అపి గణికా తవ మితమ్ 1 

బారు... ఏవ మేవ. 

అథి___అర్య, వన స్త సేనా క్వ 

చారు... గృహం గతా, 

(*ష్టీకా__కథం గతా, కదా శా, గచ్చస్తీ వా శే 
నానుగ తా, 

చారు. (న్వగతమ్ ) కిం వచ్చ్భన్నం గ తేతి |బవీమి, 

ఆశే ఒస్త్రీయాతక = ఓరి ఆండుదానిం జంపినవాండాా అసపెను, అటి 
దానిని _ ఆందగతెను పడుచును _ లెక్కు_ లేని రతనాల యలంకారముల నలం 

అలీ 

కృతను, వ సంత సేను మౌొరయిత్యా = చంపి, ఇపుడు మిక్కిలి మోసము అవలం 

బించినవాండ వై, దాంచుచున్నావురా ! 

ఆ సంబద్ధః = (ఓండొంటికి అదుకని _ సంబంధపడని _ మాటలవాయడవు _ 
ఖలు అసీ_ కదా ఆగుచున్నా వు. 

ఆలం అనేన = వానితో చేమి® (పోనీ) చెప్పు నిజము, బోగముది 

నీప మితమా * ఏవ మేవ = ఆలాగే _ ఆవును అన్నమాట. వస నసేనా క్షా 
శీ 

వసంత సేన ఎక్కడ? ఇంటికి పోయినది, కథం గతా కదా ... = ఎట్లు పోయి 

నది* _ బండిలోనా నడిచియా _ అనుట, ఎప్పుడు, గచ్చ సీ వా కేన అనుగ ఈ _ 
అణాల 

పోవుచున్నది ఎవరిశే చెంబడింపంబడినది శ ఎవరు తోండు* కిం (పచ్చన్నం గ తేతి 

\బవీమి * రవాస్యముగా పోయినదని చెప్పూదునా * గృవాంగతా = షంటికిపో ము 
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(శేవ్యీ కా__ ఆర్య, కథయ. [అజ్ఞ, కధేహి, 

చవారు__గృ్పుహూం గతా, కి మన్య ద్బ )వీమి * 

-ం జల ళీ ళీ స క్రా___వుదీయం పుష్పక రణ్ణుక జీర్టో ద్యానం (వ్రవే శాసర్థ 

నిమిత్తం  బాహుపాశబలాత్కా. చేణ మారితా. అయే సాంవతేం 

వదసి గృహం ౫ నేతి, [| మమకేలకం పువ్ఫక లజ్జక జ్ _అగ్లాణం 
వ ర్ 

వ వేశిఅ అత్థణిమిత్తం సాళుుపాశ బలక్కా. లేణ మాలిదా, అవ శం 

వదం వదళి ఘలం గే త్రి]. 

శ 
వూారు___ఆః అనం బద్ద(వ లావి౯ా 

p 

న్లో, అభ్యువీతో ఒసి నలీలై ర్నృబలాహకానాం 

చాపాగ వత,నదృశం భృశ మన్సరాలే 

నది _ నుజేమి చెప్పుదును శ తనతో రాత్రి గడపినది, తాను తోంటవపోవుచు, 

రత శాంతని|దితను లేపక్క లేచినపుడు తన కడకు తోంటక బండిలో పిలుచుకొని 

రమ్మని చెప్పి పోయినాండు _ మటీ యిపుడు చంపలుడిన దని వ్యవహారము జరుగు 

చున్నది _ కావున తన యీపా౯ా "మెల్ల ఏవముయినదో తనకో “తెలియదు _ ఆవివరము 

'లేవియు అప్ఫష్టముగా వ్యవహారాన వెష్పంగూడదు _ ఎట్లు పోయి ఎట్టు వచ్చునో. 

మటీయు వసంత సేన తన కడకు రావలయు తన బండిలో ఆర్యకండు తప్పించు 

కొన్నవాండు వచ్చి శరణాథి౯యెనా(డు, చాని వివరములును తాను అప్పు డేమియా 

విచారింప లేదు. తేన బండిలో అర్య కండు ఎక్కి నది వర్ధమానకండు ఎటుంగ క 

వసంత సేనయే అనియనుకొన్నా (డు, స్థావర కండు వేటుండు తన బండిలో కలిగిన 

వసంతే సేనవలని బరువును గుర్పింపక, తేన యల సటవలని (భాంతి అట్లు బరువుగా 

తో(చుట అని వాండును వసంతి సేనం బరికింపండు, నిజముగా చారుదళ్తునికి 'సవళా 

మును గందరగోళముగా ఉన్నది. కావున _ వ్యవహారమున ఈపాటి యిట్లు చెప్పు 

చున్నాండు _ ఇంటికి పోయినది _ ఇది తా "నెటీంగినది _ సత్యము _ దోషము లేనిది 
యగునని, 

అ సమృద్ధ (పలాపీకా లు అసంబద్ధములం (చేలువా(డా, 

వో, ౧౯.  వలావాళానాం = మేఘములయొక్క, సలిలే ః = నీళ్ళతో న 

వానతో, న అభ్యు కీ క అనీ = తడుపయుడినవాందవు గావు, _ ఇప్పుడు వాన 
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మి ఖై. వలే దానన మిదం భవత న్నధా హీ 

హేమ నృవద్భ మివ నివృ)భ తా మువైతి. ౧౯ 

అధి.___( జనా న్నికమ్ ) 

శ్లో, తులనం చా ది రాజన్య నముద్రన్య చ తారణమ్ 

(గ హణం చానిల స్యేవ చారుదత్తేన్య దదూవణమ్, ౨౦ 

(ప్రకాశమ్ ) ఆర్యచారుదత్తః ఖ ల్వసౌ కథ మిద మకార్యం 

కరివ్యుతి. (“ఘోణా * ఇత్యాది వఠతి ) 
నాతలను టాం. లుల గాకా 

కుటీయ లేదు _ మణి భవతః ఇదం ఆననం = నీయీ మొగము, అన్హరాశే = నడుమ _ 

బొమలకును నొసటికిని నడుమ అనుట, భృళం= ఎంత యు, చాపాాగ పక సద్భళమ్= 

చాపఫమను పక్నీయొక్కొ_ 'జెక్కుఅకొస్యు ఎంతయు నలుపెనది _ దానికిసమానము గా 

నున్నది, ఏతత్ = ఇది, నీమాట, వట్టి యబద్గము, తథా హీ = అశ్వోగదా, (ఇదం 

ఆననం హేమ నృ పద్మం ఇవ = హేమంత ప్ర (మంచువ మొడీన) కమలమువ లె, 

నిప్పరిభ తాం = శాంతీ లేమిని, ఉపెతి = పొందుచున్నది. 

నీ మొగ మే నీవు చెప్పునది అసంబద్ధము మిథ్య ఆని “తెలుపుచున్నది. (నీవు 

ఎంతే విజ్లవీగుచున్నను) నొసట ఆశచెమరు కాటు యేమి * (వాన కరినినదా *) 
బాపము బాపీన అెక్కల కొనవలె (కాటుకంత్ర నలుపు గా, మంచుక మొడిన 

'తామరవ'లె నున్న టే మొగము అదేమి! 

నో, ౨౦, వారుద త్తస్య దూపణమ్ = చారుద త్తునియందు దోషము _ 
యిం వాలీ అట 

పాపము _ చెప్పుట _ రుజువు చేయుట, అదిరాజస్య = "పెినుగొండను, (ఆచలమును 

తులనం ఇవ = కదల్నుట _ టోపుటవ లి, సము ద స్య తారణం ఇవ = సము[దమును వ 

పారాపారమును _ ఆవలిగట్టు లేని దానిని, దాంటుటవ లె, అనిలస్య (గ హణమ్ ఇవ = 

(* సదాగతి సమోిరణి అనయడు) గాలిని పట్టుకొనుట _ నిలుప్రటవలే, 

అసాధ్యము అనుట _ అని జనాంలికమ్ _ అధికరణికండు వానిక ఇచ్చేరి 

వారితో ననుట _ ఇతరులు వినపండునటు, 

ఆర్యచారుద తః ఖలు అసౌ = అన్ని మేలిసణములకను ఆవాసము అందును 

విశేషముగా దాన దయా దాశీణ్య ములక "నెలవు అని (పసీదుండుగచా _ అనుట, 

కథం =. = ఇట్టి కూడనిపనిని ఎట్లు చేయును * ఇది నమ్మందగనిదిగా ఉన్నది. 
ట య 
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థ-కా___కిం వఠుపా తేన వ్యవహోరో దృశ్య తే, [ కం నక 

చాదేణ వవపహాోలే దిశది ] 

అధి. 

న్లో, వేదాన్థా న్సా)కృత స్స్టం వదసి న చ తే 

జిహ్యో నివతి తా 

మధ్యాహ్నే ఏశ్షసే ఒర్కం న తవ నపహాసొ 

దృషి. రి చలి తా 

దీప్తాగ్నా పాణి మన్నః &ీవసి న చ లే 
దగ్గో భవతి నో 

బారి తా చ్చారుదత్శం చలయనసి న తే 

చేహం హరతి భూః, 9౧ 

కం పక్షపాతేన .., = ఏమి పతపాతముతో వ్యా జ్యెను వివారింపండునాళి 

అపేహి ... = తొల౦గు మూర్గు (డా, 

వో, ౨౧, _పాక్ళతః _- తక్క_నవణళామువా(డవు, జేీదాథాలాకా = 

జేదములందలి విషయములను, వదనీ = చెపుదువు, చ . వుతీ, బే జిహ్వా దః 

నీనాలుక, న నిపతితా = పడదాయె, నుధ్యాహ్నా = మట్టమధ్యావ్నామున, 
అకకాం, వీత ఫీ = నూర్యుం జూతువ్లు; తీవ దృష్టిః జు నీచయూఫు, సనాసా = 

అప్పుడే, తటాలున, న విచలితా = ఫోలేడే! దీపాగ్నా జ మండుచున్న 

నిప్పులో, అ నః = (జ్వాఅఆ) లోపలికి, పాణీం &ీపనీ = చేతిని వీయు చున్నావు, 

చ = మట, స= అది తే = నీవు దగ నో భవతి = శాలిపోలేటే! 

చార్మి తాత్ = ((పనిద్దినొందిన నడువడినుండి, 'చారుద త్రం = చారుదత్తున్తి చల 

యనీ = ఊపుదువు _ (మటి తే చేనాం = నీచేవామును భూః = భూమి, న 

వారతి = లోంగొని పూడ్చుకొనకున్న టే, 

చారుదత్త్సుని వ్యప చేశ మేమి, వాండు _స్రీవాత్య జేనీనాం డనుట ఏమి! 

ఎంత విపరీతము! ఎంత పాపిష్టము ! మహాపాపములు చేసినవారిని అప్పుడే అవి కొట్టి 

అడ గాచుకా నే, మటీ నిన్ను భూమి లోంగొనవన్నటే. నీవు పూడిపోక యున్నా వే? 

MR — 69 
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అర్యచారుద తైః కథ మ కార్యం క రిమ్యతి, 

నో కృత్యా నము దముదకోచ్చ యమా త్ర శేషం 

దత్తాని యేన హి ధనా న్యన పేవీ తాని 

న (శేయసాం కథ మి వైకనిధి ర్భహాత్మా 

పావం క రివ్యతి ధ నార్థ మె రిజుష్టమ్, _౨9_౨ 

వృద్ధా-_హ తాళ, య సృదాసీం న్యాసీకృతం సువర్ల భాణ్ణాం 

రాత చెర రవహృత మితి తేన్య కార భకా చ్చతుః నము దసార 

ఆఅవరవణుకా దు జేదము పలికీన నాలుక (వయ్యును! మిడియెండ నూర్యుం జూ చిన, 

కన్నులు (గుడ ఐపోవును _ అటటు సద్యః ఫల షుంసంగు నే _ వారుదతునిమో.6ద నిటు 
Co యయ కీ (ap) 

శెప్పుచున్నా వే _ ఇది వానింబోలినది _ నీవు వూడిపోదువు ! 

వో, ౨౨. యేన = నెవనిచేత,  సముదం = సముదమును, ఊదక 

ఉచ్చరయమౌా త్ర శేషం =నీటి"పెక్కు_వమ్మాత్రేము మిగులునట్లుగా _ ఒక రత్న మైనను 

మిగులకండ, కృత్వా = వేని, ధనాని = ధనములు, అన పేన్నీ తాని = కోరంబడ 

నివి సయితము _ అడుగనివారికి సయితము, (దతానిపీ) = దానమువేయయు డెనో , 
అనాలే 

నః _ అట్లి వా(డు, శే చుసాం = పుణ్యక మజా అకు, ఏక నిధిః = ఒక్కు_ శే పొ6త ఆఅ: 

మహో త్యా = గోప్ప మనస్సు ఆత్మ కలవాండు, ధనాథ౯ాం౦ = డబ్బుకోసము, ఆవిర 

జుష్టమ్ = ఎవ6ేని పంద సేవింప _ చేయవలసీనటి, = పాపం = పాపమును _ 
౬ 

ర _ = _స్ప్రవార్యను, కథం ఇవ = ఎటువలె, కరిష్యతి = వేయంగలండు ? 

రత్నాకరము వట్టి నీరాకర మగునట్లుగా, ధథనములు, కోరనివారిని సయి 

తము పిలిచి పిలిచి దానము చేనీనవాండు చారుదత్తుండు = ఉజ్జయినిలోని పుణ్య 

కారకము లెల్ల _ చెటువులు (తవ్వుట, దేవళ ములు (పతీషించుట _ స్మతాలు 

ఏర్పరుచుట _ మొదలగునవి, చేసీనవా(డు, గొప్పమనస్సు స్వభావము గలవాడు, 

థనముకో సము, ఎవందేని పందకలం దగిన, స్ర్రీవభంబోని పాపము చేయునా ౪ 

(ఎవరు నమ్ముదురు శ) 

వాతాళ _ నిభాల౯గ్యడా ఎవడు అప్పుడు ఇల్లడపెటిన బంగారునగను 
౧ బబ 

దొంగలు ఎత్తుకొ నిపోయి నారని, దానికి బదులు, నాలుగు సము ద్రముల యు సారము 
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భూతాం రత్నావలీం దదాతి, న ఇ్రడానీ మర్థకల్యవ రృన్యకారణా 
దిద మకార్యం కరోతి! హా! జూతే, వహి మే పుటి). [హదాస, 
జో తదాణిం గావీకిదం సువళ్ణభణ్ణఅం రతిం నోశరేహిం అవహిదం 
త్రి తేన్స్న కారణాదో చదుస్పముద్దసారభూదం రఅణావలిం చేది, సో 
దాణిం అర్థకల్లవ తృన్భ కారణాదో ఇమం అకజ్జం క₹ేది. హా! జాదే, 
ఏహి మే పుత్తి, ]. ( ఇతి రోదితి, 

గి 

అధి.___అర్యచారుద త్త, కి వముసా వ ద్భాసం గతా ఉత 

(వవహాశేన ? 

బారు___నను మమ (వత్యతం న గతా, త న్న జానే కిం 

వద్భా రం గతా ఉత (వవహాక్తో నేతి, 

( (వ్రవిశ్య సామర్ష ౩) 

ఫీర 

క్లో, పాదవహారపరిభ వవిమాననా బద్ధగురుక వై రన్య 
అనుశోచత ఇయం కథ మవీ రాతి; (వభాతా మే, ౨౩ 

వం 

ఆని చెప్పదగిన, కొత లేని వెలగల రత్నాల వోరమును షచ్చినాండో, అట్టి 
వాడు ధనమును చలిదియన్నముకోసము ఈ, కూడని పనిం జేయు నా అయ్యో 

(నా బిడ్డా, రావే నానూంతురా ! 

ఆర్యచారుద త్త ... = చారుద త్తీయ్య, ఆమె శాళ్ళతో నడిచిపోయినదా, 
wl) paw 

లేక బండిలో పోయినదా ౪ 

నను _ అయ్యా, నుమ (ప్రత్యతం = నాకన్నుల యెదుట పోలేదు, 
కావున ఎటు6గ ను పాదాలతో పోయినదో, లేక బండిలో పోయినదో, 

(పవిళ్య సామర్హ ః - (అప్పుడు సమయానికి (ప వేశించి కోపముతో వీరకు(డు _ 

ఆర్యపని పట్టుకొన వెదక చున్న సళా౯రు ఊరిశా6ంపుచారివారికి నాయకు (డు, 

శ్లో ౨౩, పాద పవోర ,.. =శాలితాంపుతో అవమౌానించుటకును, (పోరా 
వట్టి కుక్కు_వు నీవు అని తూఅనాడుటవను ఎంతయు "పెద్ద పగ పూని, వానిని 
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[ పాదవృహారవరిభవవిమాణణా బద్ద గురుఅ వేరన్స 

అణసోఅ న్నన్స ఇఅం కధం పి రత్తి వభాదా మే] 

తె ద్యావ దధికరణమణ్ణన మువసర్చామి. ( వవేష్టేన) సుఖ 

మార్యమ్ని శాణామ్. [ తొ జావ అధిఅరణమణ్ణవం ఉవనస్పామి, 

సుహాం అజ్జమిస్పాణమ్ |, 

అధి.___అయే), నగరరమాధికృతో ఏరకః. వీరక, కి మాగ 

మనవ యోజనమ్ 

పిఠ__హీ, బన్దన భేదనసం భమ ఆర్యక మన్వేషయక్, అవ 

వారితం [వవహణం వజ రీతి విచారం కుర న్న న్యేషయక్, “అరే, 

త్వయా ప్యాలోకితమ్, మయా ప్యాలోకితవ్యమ్ ' ఇతి భణ న్నేవ 

చన్షనమహత్తర శేణ పాదేన తాడితో ఒన్ని, వత చ్చు) త్వార్య 

మ్నిశాః (పమాణమ్, (హీ, బనణభేఅణసంభ మే అజ్జకం అశ్జేనన్ఫొ, 

శ్చ వాడిదం వవహాణం వచ్చది త్రి పీఆరం కరనో అశ్జేననో, “అరే, 

i లంతా జనా టా ఆ ను. 

తలచుకొని దుఃఖించుచున్న నాక ఈరాత్రి ఎట్లో తెల్ల వాటీనది, తత్ యావత్ అధి 

కరణనుణ్లపం =. = కావున అధికరణమండపమునకు గన పోయొదను, (పవిష్ట్రకేన = 

(ప వేశించుటతో - అనగా (ప్ర వేశించుటను ఆభఫినయించి, నుఖం ఆర్యమి(శాకాం = 

అయ్య గారలక పెద్దలక నుఖమా? ఆయ్ = ఓహూ, బస్టన 'భేదన సంభ మే _ 

కారాగారము పగుల(గొట్టుట వలని (యాయూారి) = తొటుపాటున _ గందరగోళ 

మున _ ఆర్యకని వెదకుచు అపవారితం | పవవాణం (వజతి _ ఇతి ... = మూయ 

బడి _ లోపల ఎవరున్నది బయటికి తెలియనీక _ బండి పోవుచున్న దని విచారిం 

చుచు వెదకచున్నవాండు, ఓరి నీచేతను చూడ(బడినది నాచేతను (సోదా చూడ. 

బడవలె నని చెప్పుచుశీ చందనకమవా ల్తీరుని చేత కాలితో తన్నయబడితిని, ఏతత్. 

కుకా ఆర్యమి శః | ప్రమాణన్ = దీనిని విని అయ్య గారు ఇందుకు ఏమి సేయ(దగునో 
\ 

నిర్లయింతురు గాక, 
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తువ వి ఆలోల్షచే, మవ వి ఆలోఇదవోో ” లి భణనో చేవ చన్షణ 

మహత్తరవణ పాదేణ తాడిదో మ్మ. వదం సుణిఅ అజ్జమిస్సా 

వమాణమ్ |. 

అధి.___భ ద్ర; జానీ పే. కన్య త్ర త్ప)వహణ మితి ? 

ఏీక__అ స్యార్యచారుదత్తన్య వనన్నసే నారూఢా పువ్బ 

క రణ్ణాక జీన్షో ద్యానం క్రీడితుం నీయత ఇతి [పవహణవాహశేన 

క ధితమ్, [ ఇమస్స అజ్జదారుద తృస్స, వననృసేణా ఆరూఖా పువ్ఫ 

క ర ల అజిళ్టుజ్జాణం కీలిదుం ణీఅది గి వవపహాణవాహవణ కహిదమ్ |]: | 
శ కా___పున రపి [నుత మార స్టో [పుణో వి శుదం అచ్టేహిం] 

ఆధి... 

న్లో, ఏవ భో నిర్శల జ్యోత్స్న రాహుణా (గన్య తే వలీ 

జలం కూలావపాలేన (వనన్నం కలుపాయ తే, ౨ర 

అస్య ఆర్య వారుద త్రస్య = ఈ[ారుద నయ్యది, వసంత సేన ఎక్కి. 
i ల 

ఉన్నది. పుప్పకరండక జీణోకాద్యానమునక్కు ఆమె ఆటలాడుటకు తీసికొని 

పో(బడు చున్నది అని బండితోలువాని చేత వెస్పండీనది, 

ప్రునః అపి (శుతం ఆర్యిః ల అయ్య గారలు మర అను విన్నారా* 

బారుదతు(డు తాను కంటితో చూడ లేదనియు, శాలినడకతో పోయినదో 

బండిలో పోయినదో ఎటు(గననియు చెప్పి గాడు, ఇపుడు వసంత సేన అతేనిబం 

డిలో ఎక్కి పుప్పక రండ కోద్యానమున కు (శాముని ఆటలాడుటక పోవుచుం డెనని, 

బండీ వానిమాట _ తాము విన్నట్లు వీరకండు చెప్పినాడు. అధిక రణికునికి "పెద్ద 

సందియము ఏపకాడినది. చారుద త్తయ్య అబద్ధము చెప్పు దున్నట్లు తోచినది, ఇది 
రుజువనియ్ తోచుచున్నది _ సళా౯రు ఊరిగ స్తువారు పట్టుకొని చూచి చెప్పిన 

మాట, 

వో, ౨౦, భోః జూ అయ్యా, ఏప.8 = ఏండుగో, నిమకాలబ్యోత్స! = తేట 

తెల్లని వెన్నేలగఅవాండు, శ్లోఫ్టీ = చం(దుడు, రాహుకా గస్య తే = రాహువుచే 
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వీరక్ర పా దిహా భవతో న్యాయం (దమ్యూమః. య వహా ఒథి 

కరణ ద్యా ర్యశ్వ సివ్టతి, త మేన మారుహ్యా గతా పుష్పక రల్ణా 

కోద్యానమ్, దృశ్యతా మసి తత్ర కాచి ద్యివన్నా స్రీ, న వేతి, 

అనా వ ॥ త్రి కి (వ సిర __._య దార్య అజ్ఞా యతి, (ఇతి నిపష్కా-) న్న 9 (వవిశ్య 

చ) గతో ఒ-స్మి తత, దృష్టం చ మయా (స్క్రైక లేవరం సా్యవదె 

ర్విలున్చు ుమానమ్, [జం అజ్ఞో అణవేది. గదోష్టా తహిం, దిట్టం 

చ మనీ ఇట్టిఆ కలేవరం సావనహిం విలుమ్బ న్నమ్ ] 

కోఫీ కాక థం త్వయా జ్ఞాతమ్ (స్రీక లేవర మితి, (కధం 

తుఏ జాణిదం ఇట్టిఆక లేవరం త్రి] 
ప. ాలాలాా 

(మింగంబడుచున్నాండు _ జలం = (ఏటి) స్రు, (పసన్నం = తేటగా ఉన్న టిది, 

కూల అవహి తేన = గట్లు (విణీగి (క్రింద (నీటిలో పడుటచేశి కల సహాయ తే = 

కఅంగిపోయిన దగుచున్నడి, 

చారుద త్తయ్య 'తెలివెన్నెలతోడి చందుండు అని అనుకొనుచుండ(౫ా, 

రాహువుపట్టుచున్నట్లు, అతనిబండిలో ఎక్కి వసంతే సేన పుష్పుకరండకమునకు 

అతనితో (కామ) [కీడలాడుటకె పోవుచుండినది అని (ప్రబలసాతమ్యము. పలుక ( 

బడినది, బండిని పట్టుకొన్న వారు చూచినవారు విడిచినవారునుు ఐన సశాజారు 

గుల్మాధి కారులు. చెప్పుచున్నారు. బండివాండును ఆమాటయే చెప్పినాండనియు 

చెప్పుచున్నారు ఇళ నేమి కావలయును రుజువు * 

వీరక, పశ్చాత్. ఇవా ... = వీరక, తరువాత సీ న్యాయమును విచారింతును, 

ఇదిగో క చ్చేరివాకిట గుణ్త మున్న దే, దానిని ఎక్కి పుష్పక రండక _ రూ ద్యానమునకు 

పోయి, చూడు, అక్కడ ఎవతె ఐనను ఆడుది చచ్చియున్న దా లేదా అని, 

వీరవండు అళ్లే పోయి మరలివచ్చి వెప్పుచున్నాండు_గతః అన్నీ తత్ర ...=అక్కు_డికి 

పోయితిని, నాకు (స్త్రీక లేబరము, హీం(సముల చేత - కుక్కు_లచేతను నక్కల 
కీ 

చేతను మటియట్టి వానిచేత పీకి తిని వేయంబడు చున్న ట్రిది అగపడినది _ చూచితిని, 
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పఏీర___పావ తేక: కేశహసనృపాణిపాదై. రువలవీ.తం మయా, 

[ సావ సేసేసిం కేనహాళ్ణ పాణిపాబేపిం ఉవలక్ట్రిదం మనీ |, 

అధి___అహో, ధి 7 పనమ్యం లోక న్యనహోర న్య 

న్లో, యధా య ేవం నిపుణం విచార్య సే 

తథా తథా సంకట మేవ దృశ్వ తే 

అహో సునన్నా వ్యవహోరనీత యా 

మతి స్తు గాః వజ్క_-గ లేవ నీదతి, DA 
లాటే 

ద ల కమ. వేనా. క జారతలాం గ రాతను టల నాతలను. పొధాని్సురుానిగానా 

సాక్ష్యము - చారుద త్త య్యకో (పతికూఅము గా ఎంతే బలము పొంగుదున్న గి! 

వీంకుండు అధికరణివనిమాటమింద పోయి వచ్చినవాండు _ పోక్రయీ చూడక యే 

అబదము వెప్పుననుట పొసంగదు, నిజముగా ఆపీకుంగు విటునికి అవశివనభ యము 

కలిగించిన, వెట్టుపడ (గా దానికింద (బడి చచ్చిన, యాడుదానిది శకా(బోలును, సొన 

సేసె! 2 దా మిగుళ్ళతో. గాడిన వెం్యడుకల మొ త్తోము ల "కేశవా సమన లగా “కీర 

పాళము _ వెండుకల మొ త్రము. ఉపలరఠమ్ = గురు పట్టంబడినది. 

శో, ౨౫. ధిక్ _ ఇసీ, లోకవ్యవవోరస్య వెషమ్యుం = లోకవ్భ త్తి ము 

ఎంత పూవో౯ా త్తీర వె షృమ్యము _ విరోధ ము కలిగి యంన్నది.. ఇదం _ ఇది, చాగుత్తుని 

న్సల్తేము, యథా యథా = ఎ లైట్లు; నిప్రణం = చేప్పుకాతో, విచార్య తే డా పరి 

$ీలింపంబడుచున్నదో, తథా తథా = అట్లట్టు అంతంత, సంకటం ఏవ = చిక్కం 

దృశ్య లే = ఆగపడుచున్న ది, తోంచుచున్నది. సామయ్యేుముమోంద సాత్యుము అత్య్వెంత్ 

(పతికూలముగా ఏపకాడుచున్నది, చారుద త్ర య్య మో (దికి. ఆహో _ ఆళ్చ్ళగ్యము, 

వ్యవహారనీత యః = వ్య వహారమౌ గ జాములు, సుసన్నాః _ ఎంతియు అడ గారి 

పోయినవి, మతిః తు = బుడియన్ననో పబ్బు_గ తౌ = అడుసులో పడిన, గః = 

ఇవ = ఆవువల్కె సీదతి = (కుంగుచున్నది, 

చారుద త్రయ్యయో అంతటి వ్యపదిషుండు _ అట్రివాని మింద వ్సీ వాత్య 
ఎని లు అ wa) ( 

"నేరము మోపయంుడినది, అది రుజావును అగుచున్నది కాని మనసుమ్మాతము సమాధాన 

పడక ఉన్నది. ఎక్కుడనో పొరపాటు ఉండవలయును, అది కనిపట్ల రాక 
యున్నది, వ్యరహారమౌొగళా ములు అడ గారినవి, బుద్ధి, (పసారము లేక, ఊవాలేక 

శం ను తో ॥ అడు సుల పడ్డ ఆవువ లె (కుంగిపోన్లుచున్నది 
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చారు. ( న్వగతమ్ , 

న్లో, య బైన పువ్పం (వథ మే వికాసే 
సమేత్య పాతం మధుపాః వతన్ని 

ఏవం మనువ్యన్య వివ త్తి కాలే 

భి బే వ్వనన్ధా బహులీభవ న్పి, ౨౬. 

అధి_ఆర్యచారుద త్త, సత్య మభిధీయ తామ్, 

వారు 

నా, దుస్తా త్మా వరగుణమత్సరీ మనుభ్యో 

రాగాన్టః వర మిహా హన్తుకామబుద్ధిః 

శో, ౨౬, యథా ఏవ = ఎట్లు గా, పుప్పం = పూవును, (పథ మే విళాసే= 

(ఆది విరియ. దొడంగ౧౫గాసే _ వాసన లేవదొడల గానే, మధుపాః = తుమ్మె 

దలు, సమేత్య = గుంపుగూడి, పాతుం = (మరందముం (దావ, పఠతన్ని మ 

వాలునో, ఏవం = అెకే, మనుష్య స్య = మానవునికి, విప త్రిశాలే = విపత్తు 
ష్! wr.) టి 

అపద _ నాశనము వచ్చినప్పుడు, ఛి చేషు = రం|భములందు, _ తప్వులందు, 

అనభాళాః = కీడులు, బహుశీభవ న్ని = పెక్కు గా పేరును, 

చారుదతు (డు ఎంతయు ేలివిగలచాడే కదా, అ యవశకునములం జూచి 
వూ 

నాయడు _ ఇక్కడ ఈ నేరము మోపంబడినాండు, దాని రుజావునన తాను ఎట్లును 

(వతిఘటింప లేని సాత్యుము బలముగొనుచున్నది, ఇది కేవలము దై వచేస్ట యని 

తేలంప చేరని వాడు కాండు, తన బండి, తేన బండివాడు వసంతే సేన, పుప్పకరం 
రి డము, 'గ్తగ్వము _ ఇవి యొట్టి మాయరాని రంధములు! అనథకాములు ఎట్లు 

పీరుక్రొనవు ! 

ఆర్యచారుడ త్రీ _ చారుద త్తయ్య, నిజము చెప్పూ, 

శో, ౨౭, యః మనుష్యః=ఏమానిని, దుహాత్మా=(తాను) దోషములుగల 

స్యభావముగల వాడు, పరగుణమత్సరీ= పరుల (యాజౌదార్యాద్సి గణములందు మచ్చ 

రీండు, చఠలముగలవాండు, రాగానః = (ఒక తెమో(ది రాగముచేత మణి కన్నులు 
థి 

శాననివాండు ఇవా = ఇట (ఆసందభకామున నే పరం = ఇతరుని _ దానే 

కానివానిని, వా న్తుశామబుద్ధి! = చంపవలయునను కోరికతోడి బుద్దిగల వాడు, 
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కీం యాయ ద్వదతి మృ షెవ జాలిదో పా 

తృ భా)హ్యం భవతి న త ది్భచారణేయమ్. ౨౭ 
౧ 

అవి చ, 

న్లో, యో ఒహాం లతాం కుసుమితా వుపి పువ్చహేతో 

రాక్ఫవ్య నె చవ కుసుమవూవచయం కరోమి 

సో 2_హం కథం (భమరవతురుచౌ సుదీన్లై 

“స్ట స్టే (వగహ్యా రుదతీం [(వమదాం సహాన్ని z ౨౮ 

యశ్ = చేనిని, నమ్ఫహా వీవ = అసత్యము నీ, జాతిదోపాత్ _ తన పుట్టుక _ 

కులము _ దోషమువలన, వదతి = చెప్పునో తత్ = అది, (గావ్యాం భవతి = 

(గహీంపందగినది అగుగా?ి (శావవువే _ (పళ్న్ర, తత్ = ఆది, విచారణీయమ్ = 
నిచారింపందగినది కాదా 

ఇందు చారుద త్తు౦డు శశారుని వ్యా జము అ సతోోత్ఫేము అనుటన ఏయే సం 

చభణళాములు, ఎ బ్రిట్లిని చెప్ప యదగునో, వానిని ఎంతీయు చక్కు_(గా ఉపపన్నము గా 

ఉ పన్యనించినాండు. అధికరణీకని చీ తృమున వానిని వాత్తుటనం జా చినా(డు, 

(మణి దానికి ఇంకను అతనికి సామ్యము. ఏమియు లేదు _ తేన చిత్తమును. ఎదిరి 

చి త్రమున్కు దైవమును తీప్ప, మణి యొట్లో !) 

న్లో, ౨౮, యః ఆవాం = ఏ ీ ను, ఫపుష్పితాం = పూచిన, లతాం అసీ = 

తీవ-నెనను, ఫుష్చహేాతోః = వూవుకోే సము, ఆకృష్య = లాగ, వ నుమఅపచయం = 

పూలుగిల్లుటను, -నెవక రోమి = వేయ నే చేయనో, స అవాం = అట్టి సీను [(భమర 

పక్షరుచా=తు మ్మెద జెక్కు_ల (నిగనిగనినల్ల ) శాంతి గలిగి, నుధీఘెకా=ఎంతయు 

పొడువైక, శేశే = వెండుకలందు (పగ్భృవ్యూ = (చేయిచ్యానిప్కి పట్టుకొని, 

(పమదాం = (సంతోషముతో నిండియుండవలనినదానిని), ని) రుదతీం = 
స్తీ 

ఏడ్చుచున్న దానిని, కథం నివాన్మి = ఎట్టు చంపుదును * 

చంపుటకన ఇం దుపన్య స్రమెన సందభళామును విశేషణమును ఒక్కటొక్క_ 

టియే అడ్డు చుండ6 గా, వానినిగు ర్రింప6గలవా(డను చేను ఎట్టు చంపుదును* నాక 

అనుకూల మెన వాదమును, నాలతట్టున శావలనీనడానిని, ఎదిరి చాదమును (పలివాతమూ 

వేయం ల నా(పతి వాడమునుు ఇంతేకన్నను “సీను ఇెప్ప6దగినవి ఏదియు లేదు, 

MR — 70 
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శ్ర -కా__..హొంహో | అధిక రణభోజకాఃక కిం యూయం వతు. 

పాలేన వ్యవహారం పశ్యత, యే నాద్యా చేవ పాతాళ బారుదత్త 

ఆననే ధార్య శే. (హంహో | అధిఅలణభోవ్తఆ, కిం తుమ్లే పక 

వాచేణ వవహోలం వేక్టధ, జి అజ్ఞ వి వశే హదడాశ చాలుదశే 

శ్రీ ఛాలీఅది ] 

అధి.__భ (ద శోధనక, ఏవం [కియ తామ్. 

(శొధనక నృథా కరోతి) 

వారు___విచార్య తమ్, భో అధికృ తాః, విదార్య తామ్. 

[ఇ త్యాసనా దవతీర్య భూమా వువవిశతి. 

ఫకా___( న్యగతమ్, నహార్ల ౦ సరితాం) పీ. అనేన 
యిం 

మయా కృతం పావ మన్యన్యమ్త కే నివతి త ద్యత్ర చారు 
దత్త ఉవవిశతిత కహ మువవిశామి, pa కృత్యా) బారు 

కిం పతపా శేన వ్యవవోరం పక్యథ = పతుపాతముతోవ్యా జ్యెమును 

చూతురాా అరయుదురా* యేన _ ఏల యడుగుచున్నా ననగా, అద్య ఆపి = 

ఇ పుడు(ఇంకు)ను, ఈని భాజాగ్యుండు చారుద త్తుండు ఆసనమునం గూమజాండద పెట్ల 

బడియున్నా (డు! నేరము చేసిన వానిని, వాత్య చేసినవానిని క చ్చేరిలో కరూచుజాం 

డని త్తురా? శోధనకండు నౌకరు పోయి ఆతేనిని దింపుచున్నాండు, అతండును 

దిగి వేలం గూచుళాండుచునే _ ఆలోేచింఫుండు ఆలోచింపుండు, అధికరణికులా రా, 

అని ఎచ్చరించుచున్నా౯డు, తన్ను వానిమాటమి6ద అటు దింఫుట చే, అధిక రణి 
౧ 

కులు అటు వానితేట్లుక మొగ్గుట ఆత నికిం దోంచివది. 

సహషక౯ాం నతి౯ త్వా _ సంతోషముతో నృత్యము చేసి ఒళ్ళు తెలియక 

అనుకొనుచున్నాడు, కారీ _ ఆజీన మయా కృతం + = ఈనాచేత కానిం 

పయబడిన పాపమును, అన్య స్యమ సశే నిపాతితమ్ = మతీయొకని _ ఈచారుద తుని యు 

తలెపె పడ వేయంబడినది, తత్ = కావున, యత ,.. = ఎక్కడ చారుదత్తుడు 
శ ఇ 

కూచుకాండునో ఆక్కడ చే నేనును కూచుకాం డెదను, (అట్లు చేసి చారుద త్ర, 
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దత్త వశ్య వశ్య మామ్, త దృణ భణ మయా మారి తెతి (హీ, 
అకోణ మవ కడి పావే అల్ణశ్ళ మశ్శకే నివడిబే. తా జహీం వాలు 

దత్తాశే ఉవవిశది తహిం పహాగ్లే ఉవవిశామి, చాలుదత్తా శేక్ట మే 

మమ్. తె భణ భణ మఏ మాలిడే & త్రి], 

బారు... భో అధికృ తాః ( ' దుష్టాత్మా =” వృతి పూరకం 

పఠతి, నని శ్వాసం న్వగ తమ్ ) 

అం 

న్లో, మై లేయ భోః క మిద మద్య మ మోవఫఘాతో, 

హో (ల పస ద్విజుకు ల విమ వే (వసూతా, 

హో రోపహాసేన పీ న వశ్వసి మే వివతిం, 

మి కౌ మైన నన సి వరవ్యననే "సన నిత్యము. 5౫౯ 

తండాల జు ar న న ——_— rar వు... వాడా పలా తటాలున ఎ అలు వసస సుమనా అకారం ఇంగువని - జా అ 

చూడు, (ఇటు) చూడు, నన్ను; తత్ భణ _ మటి చెప్పు _ మయా వొరితా ఇతి _ 

నాచేత చంపయబుడినది అని, ఈమాటలు దైవము శకారుని చేతి "నీ బారుద త్తునికి 

అనుకాలసాక్ష్యుము నెప్పించుచున్నట్లును, చారుద త్తునిం గూడ  శజెప్పుమను చున్న 

ట్టును _ ఒక ధ్వని తో(చునట్లుగా ఉన్నది _ “నాచేత చంపయుడినది అని, సని 

శ్వాసం స్వగతమ్ _ నిట్టూ-చి౯ తనలో, 

వో ౨౯. భోః మె లేయ, = క్ల్సీ మె లేయ, అద్య = ఇపుడు, కిం ఇదం= 

ఇదేమిటి? మమ = నాన, ఉపఘాక$ = బావ! హో! (బావ్మాణి య అయ్యా ! 

ఇల్లాలా, విమలే ద్విజక్ లే (పనూతాౌ = ఏపాపము ఎజు6గని పుణ్య మెన (బ్రాహ్మణ 

కులమున పుట్టి తివి, రోవాసేన _ అమో (బాబూ) రోవాసేనా. మే విప త్రీం = 

నా (క మాడిన) చావును న హీ పశ్య నీ = చూడవు గదా ఎటుంగవు గదా, 

నిత్యం = ఎప్పుడును, పరవ్య స నేన = ఇతరులదుఃఖము చేత, మిథ్యా ఏవ = అబద్ధము 

“౯ నే, కారణములేకయే, నిజము శాకయీ, ఊరశే, నన్దసి = సంతోషి, వెదవు, 

ఇలేరుల దుఃఖముం జాచియు సంతోషింతువు, నోరు ఎజుగ వు, దుఃఖ మన నెట్టిదో 

ఎజు6౫గ నే ఎఅుం6గవు, ఏడువ నీ "సేరవు మణి యిపుడు నాశే నిప త్తి _ చావు _ కలిగి 

నదే _ నీవు దాని నెటుంగ నే ఎటు బే! 

తద్య్వాతా౯ న్వేపణాయ _ ఆమె (వసంత సేన వాతీకాను విచారించుటక _ 

పుప్పకరండమునక బండివచ్చినవిి కాని అందు వసంత సేన రాలేదు _ ఆర్యవండు 
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(వేమీత శ్చ మయా త ద్యా ర్వాన్వేషణాయ మె తేయో వన నృసేనా 

సకాఫం శక టికానిమిత్త్సం చ తన్య (వదత్తా న్యలంక ర ణాని (వత్యేర్ప 

యితుమ్, త త్కథం చిరయ తే, 

(తతః (వవిశతి గృహీతాభరణో విదూవకః ) 

విదూ.___ వేషీతో స్ట్యార్యచారుద తేన వన నృ సేనాన కాశమ్, 

త (తొలంక రణాని గృహీత్వా, యథా -___ “ఆర్య మై తేయ, 

వనన్నసేనయా వతో రోహాసేన ఆత్మనో 2_లంకారే కాలంక్ఫృత్వ 

జనసీనకాశం (చెషితేః, అస్యా ఆభరణం దాతవ్యమ్, నపున 

ర్ల)హతవ్యమ్, త త్పమర్చయ ” ప్రతి త ద్యాన ద్వన నృ సెనాన కాళ 

మేవ గచ్చామి, ( పరిక మ్యానలోక్య చ ఆశకాశే) కధం భావ 

చేధిలః, భో భావ రేఖిల, కింనిమి తృం ల్యే ముద్విగ్న ఉద్విగ్న ఇవ 

లక్ష్య సే, (ఆకర్ణగ) కిం భణసి __ ' వియవయన్య శ్చారుదతో 
£_ధిక ర ణమణ్ణవ అహూతః” ఇతి, త న్నఖ ల్వ లేన కార్యేణ 

ఇఅనావాలారాలడాల గారు లలా ఆతులు 
లు టో. 

ఉండెనాండు వానిం గలనీకొనుట మాటాడుట, ఆబండిలో చే వానిం బంఫుట జరిగి 

నది. మజీ ఆబండిలో చామౌటబడి వసంత సేన కదా వచ్చియుండకల నీనది, మతి 

రాలేదే _ ఆసందర్భాన బండివానిని నే నేమియు అడుగలేదు వాడును ఏమియు 

చెప్పలేదు, శావున ఏయమెనది, ఏమి జరిగినదియు తెలియలేదే, అని మె లేయుని 

పోయి విచారించి రమ్మను చు, అస ఆమె ఇచ్చిన నగలను బంగారుశకటికం చేయిం 

చుకొమ్మని ఒంటను సెట్టి, ఆమట్టిబం డిలోను నింపెచే, వానిం గొనిపోయి వసంతే 

సేనక మరల ఇచ్చి వేయుమనియు, ప౦ంవీనాండు, 

ఇది మె లేయ(ప్ర వేశమనపను నూచన, ఆతడు నగఅం ఒట్టుకొని (ప్రవేశించు 
చున్నాడు. అస్యాః ఆభరణం దాత వ్యం = ఆమెకు నగ(లు ఇచ్చి వేయవలసినది, 

మటీ మరల (ఆమెయిచ్చినను తీసికొనంగూడదు, కావున ఇచ్చి వేయుము, అని, 

కావున వసంత సేనకడ కే పోయెవను, అని పరికమించి చూచి, శేభిల భావ (వై ణిక 

సంశీతవిడ్వాం నుండు) అగ పడినట్లు _ అతని (ప్రవేశము లేకయే, ఆశాశభాషిత 
రూపాన తాను అడుగుటక అతడు బదులిడుటను తానే విని అనువదించుటం బేసి 



నవమో2ఒజ్యా | ర్ఫ్7 

భవిత వ్యమ్, ( విచిన్న్య ) త్ర త్సశ్నా ద్వన న్న సేనాన కాశం గమి 

ప్యూమి, అధిక రణమణ్జ్ణపం తావ ద్దమిప్యూమి, (వర్మిక మ్యాన 

లోక చ) అయ మధిక రణమణ్ణవః, త్ర ద్యావ త్యవి కామి, 

((వవిశ్య) సుఖ మధికరణభోజకానామ్, కుత మమ (పీయవయన్యః, 

( చేసివో హ్మ్ అజ్జచారుదశ్సెణ వనన్స్మ సేణానఆనమ్, తహిం 

అలంక ర ణాళ్తం గేళ్ళిఅ, జభా ' అజ్జమి తేల, వన న్న సేణాఏ వచ్చో 

రోపహా సేణో అత్తణో అలంకా చేణ అలంకరీఅ జణణీనఆనం సేసిదో 

ఇమన్బ ఆహార ణం దాదవ్వమ్, ణ ఉణ గణ్థిదవ్యమ్. తా సమ 

ప్పెహి” త్రి. తొ జావ వనన్త్నసేణానఆనం జైన గచ్చామి, కథం 

భావిలో, భో, భావేభిల, కిం ణిమిత్తం తుమం ఉవ్విగ్గా 

వివి లక్టి అసి, కిం భణాసి _ * సీఅవఅస్పో బారుదశో అధిఅరణ 

మణ్ణ వే నద్దాఇదో ” తి తాణహు అప్పుణ క్ బ్దేణ హోదవ్వమ్, 

తా వచా వన న్నసేణానఆనం గమిన్సమ్, అధిఅరణమణ్ణవం దావ 

గమిన్సమ్. ఇదం అధిఅరణమణ్ణానమ్, తొ జావ వవినొమీ, సుహం 

అధిఅరణభోలిఆణమ్. కహిం మమ విఅవఅస్వో |! 

అధి___న నేవ తెన్టతి, 

విదా_వయన్య, న్వస్పి లే. [వఅన్న, గ దే]: 
వన 

వసంత సేనకడకుం బోవుట మానుకొని అధికరణమునకే వచ్చుచున్నా(డు, త్వీం 

ఉద్విగ్న ఇవ దృళ్య సే _ నీ వేశారణమాన దిగులుపడీినవానివ లె అగపడుచున్నావు. 

అధిక రణమణ్గ "పే శభాపితః _ క చ్చేరికి పీలువయడినాండనియా ? తల్ న ఖలు ఆల్సేన 

కాశ్వ్యేణ భవితవ్యమ్ _ అది యేదియో చిన్న పనికిగా ఉండదు, పెద్దదానికిగా నే 

ఉండవలయును, కావున తరువాత వసంతే సేనక డక పోయెదను, ముందు కచ్చేరికే 

పోయెదను, సుఖం అధికరణభోజశానాం _ అధికరణికలను ఇట్లు అడుగుట అధికరణ 

సముదాబారమువ లె రూన్నది, వసంత సేనతే లియు “మోహ సుఖమగగాక ’ అని 

యన్నది, ఆర్య చారుద త్తుండును ళ స్ట న్లీ ’ ఆన్నాడు. మె చేయుడు ల 

సందభకాము తెలియక ఆచారోక్షి పలికినాండు _ స్వస్తి లే _ అని తాను 
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"చారు._భ విమ్యతి, 

ఏదూ.___అపి కమం తే. [అవి స్టేమం డే], 

బారు... ఏతే దవి భవిష్యతి, 

విదూ.__భో వయన్య, కింనిమి తే ముద్విగ్న ఉద్విగ్న ఇవ 

లత్య సే. కుతో వాహూతః, (భో వఅస్స, కింణిమిత్తం ఉవ్విగో 

ఉవ్విగో విఆ ల్బలఅసి, కుదో వా నడ్రాఇదో ]. 

చారు.._వయన్య, 

న్లో, మయా ఖలు నృశంసేన వరలోక మజాన తా 

(స్రీ రతి ర్యా విశేషేణ శేష మేసో ఒభిధాన్యతి. 30 

విదూ..కిం కిమ్. (కిం కిమ్ ] 

చారు...( కచ్చే) వవ మేవమ్. 

వ్యా జ్య మున ఇబుకుకొొని ఆది (సాణముమో (డికి వచ్చియున్నందున - “భవిష్యతి” 

శాంగలదు _ అని బదులు చెప్పి, దానిని (గహించుచున్నాండు, అక్టే ఆపి చేమం 

తే_నీక వేమమౌా _ అని యడిగినందులకను ఆౌ్ట్లే. కిన్నిమి త్తం ... = ఎందు 

వలన దిగులుపడినవానివ లె ఆగపడుచున్నావు? ఏల (ఇచటికి) పిలిపింపయుడితివి ౭ 

న్లో, 30, నృళంసేన = (కూరుందవమ, పరలోకం అజానతా = పరలో 

కమును _ స్వగ ౯మును నరకమును, పుణ్యామునకు ఆది పాపమునకు ఇది ఆని, వెలు 

క్క మయా ఖలు = నాచేత కదా _ “ఖలు? కోదముం దెలుప్రును, డీ _ ఆడుది, 

విశేషతః = ఆందును విశేషించి, రతిఃవా = రతింబోనిది, ... = శేషం ఏపి 

అధిధా స్యతి = మిగిలినది వీండు వెప్పంగలండు, *“చంపంబడినది (= వ్యా పాదిత్ధా” 

అని తాను నోట ఉచ్చరించుటకను ఒల్లండు, దానిని శళారుని చేత చే ఇందు 
(ap) 

'చెప్పిం చును, 

కిం కిమ్ _ ఏమి ఏమీ _ ఇబేదియో (కొ త్తది అభూతకల్పన గా ఉన్నదే . 

అని రెటించుట, 

లా 
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విదూ__క వనం భణతి, [కో ఎవం భణాది |], 

చారు. ( సంజ్ఞయా శకారం దర్శయతి) న న్వేష త వన్నీ 

హేతుభూతః కృ తానో మాం వ్యాహరతి, 

నిదూ.___( జనాన్సికమ్ ) వవం కిమర్థం న భణ్య తే, గృహం 

౫ లేతి. ( ఎవ్వం కీన ఇ భణీఅది, జేహు గచేశ్తి] 

చారు... ఉచఛ్యమాన మ వ్యనస్థాదో పా న్న గృహ్య తే, 

విదూ.__భో భో ఆర్యాః, యేన తావ త్పురస్థావన విహా 

రామ బేవాలయ తడాగ కూవ య్నూమె ర లంకృ తా నగ కృష్ణలినీ, 

సో 2ఒనీశో ౬. ర్ధక్ ల్యవర్హ కారణా సదృశ మకార మనుతిష్ట. స్రీతి, 

అశేశే కులటాపు త రాజ శ్యాలనంస్థానక ఉ చ్చృష్థ్రలక కృతేజ బనదోవ 

—_ ద ల. శ్రా 

నను ఏష. తపస్వీ కూతుభూత! _ ఓయి, వీండు పాపము ఊరక హేతు 

మాత భూతుండు, కృతా నః మోం వ్యావారతి _ చెవము నన్నుంగార్చి చెప్పు 
అలాటి 0 

చున్నాడు, సవజామును కృ తాంత చేష్టితము ! 

ఉ-చ్యమొనం అపి = వెప్పంబడుచున్న దాని _నెనను _ నీవు చెప్పిన మౌటను,_ 

(ఇప్పటి) దశదోషముచేక, ఇప్పటి నాదళం బట్టి - దారి ద్యము చేకం గాంబోలు, 

ఆమాట గహీంప(అంగీకరింపుణబుడుట లేదు, 

పురస్టాపన వివోర ఆరామ చేవాలయ తేడాక కూప యూపెః _ ఊరిని 

(వీథులు మొదలె లె నవాని చ్చే స్థిరము సేయుట, శాదా (కొత) ఊరులు స్థాపించుట) 

బౌ ద్ధాలయములు ఏ తోంటలు చేవళములు చెజువులు చెవులు యజ స్తంభములు _ ఆను 

ఇనిషి ంటితో ఉజ్జయినీనగ రము (ఎవని చే అలంకరింపయిడినదో, స సః ఆట్లివా(డు, 

అనీళః = తనకు పెవాండు లేని వాడు, అథజ౯కల్యవతజకాశారణాల్ = ్ ధననును 

చల్లి యన్న పుంగారణమువలన _ అపూటిదానికి అసపడీి, ఇట్టి కూడనిపనిని చేయును 

అనీయా ! యజ 'సంభములు _ అన౭గాయజ్ఞ ములు సె శీయుటో శేయించుటో _ వానల 

గదా యజ్ఞపళువుం గట్టు కంబములు ఏర్పడును, కాణోలీనుత _ అంజాకొడుశా, 

రాజుమజందిాగా సంస్థానళా కట్టులేని వాడా జనులు దూషి పి0 చు వా6డా(తిట్టువాండా) 
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భల్లా బహునువర్ణ మణ్ణిత మర్క_టక, భణ భణ మ మూగతః, య 

ఇదానీం మమ (ప్రియవయన్యః కుసుమితాం మాధవీలతా మ 
ప్యాకృవ్య కుసుమావ చయం న కరోతి కచాచి దాకృష్టతయా వల్లవ 

చ్చేదో భవ లీకి న కధ మోదృశ మ కార్య ముభ యలోక విరుద్ధం 

కరోతి, తిష్ట రే కుట్టిసిపుత్స), తిష్ట యావ చేతేన తవ హ్యృాదయ 
కుటి "లేన దణ్జశా్టే న మన్తకం తే శ తఖణ్ణాం కరోమి, 

[భో భో అజ్ఞా, జేణ డావ పురట్టావణ విహా రారామ చేడల 
తేడా కూవ జూవేపిం అలంకిచా ణలఅదీ ఉజ్జఅణే, సో అణీసో క్ట 

కల్లవత కారణాదో వరినం అక జం అణుచిటిది త్రి, అరే కే కా 

లీసుచా నాఅశాలనంఠాణఆ ఉసుజ్ధలల కిదజణదోన భణ్ణఆ బహు 

సువల్ణమణ్ణిద మక్క-డఆ, భణ భణ మమ అగ్గదో, జో చాణిం 

చువు వీఅవఅస్సో కుసుమిదం మూధపీలదం ప ఆకిట్టఅ రుసుమావచ అం 

ఇ కరేది కడా వి ఆకిట్టి దావ వల్లవ చ్చేదో భోది తి సో కధం 

వరినం అకజ్ఞం ఉహలఅలోఅవికుద్ధం కరేది, చిట్ట  కుట్టణిపుత్తా, 
చిట, జావ వదిణా తవ హిఅఅ కుడిలేణ దణ్ణఅ శ్టేణ మళ్లే అం -దే 

నదఖక్షుం క రేమి ] 

బండ_వహోస్య ఫు బూతులు కూయు వాడా, బండ, నీచుండ, కోంచి చెప్పురా చెప్పూ, 

నాయెదుట, ఏన్నాపీయవయస్యు (డు వూ చిన బండిగురి వెంచతీంవను సయితము, లాగి, 

పూవులు గిల్ల (డో, అట్లు లాగిన మైన ఒక వేళ దాని చివుళ్ళు తునిగిపోవు నేమో 

అని, అటివాండు ఎట్టు ఇట్టియ కార్యమును ఇవాపరములకు రెంటీకిని శానిదానిని _ 

ఇక్కడ అపకీర్తిని ఆక్కడ రౌరవమును కలిగించుదానిని చేయును! ఉండురా, 
తొత్తుకొడుకా, ఉండు _ ఈ నాకజ్దతో, సీవ్ఫాదయమువ లె వంకర _ కరినము, 

[(కూరము _ ఐనదానితో నీతలను నూజు (వక్కలు చేసెదను. వినుండు వినుండు 
అయ్య గారలారా, చారుదత్తునితో, నాకు తీగవో, వ్యా జ్యె మో, మటి యెందుఅకు 

ఈళాకి కాళ్ళ తీలగాండు నాతిలను నూటు [వక్కాలు చేయును * కూడదు కూడదు _ 

ఓని లుఎజాఃకొడుశా దుస్టుండా _ అంతట మరల విదుషకండు అపూర్వం పు దన 
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వ్ర-కా___( స క్రోధమ్ ) శృృణను శృణ న్య ర్య మి శాః, 

చారుదల్తేన సహ మమ వివాదో వవపహోారో వా, త ర్కి_మర్గ 
"మేష శాళవదళీర్ష మ సృకో మమ శిరః శతఖణ్ణం కరోతి, మో 

తావత్, రే దాస్యాఃపుత్ర దుష్టవటుక , [శుణన్తు శుణన్లు అజ్ఞ 

మిశ్ళా. చాలుదత్తకేణ శహ మమ వివాదే వవహాలే చా. తాం 

కథ వే కాక నదకీకమ శ కా మన శీలే శుదఖక్లే కలేది, మాదావ, 
లే డాశీవపుత్తా, దుట్టబడుకా 1. 

(విదూవకో దళ్ణుకాన్టు ముద్యమ్యు పూర్యో క్షం వరతి, శకారః 

న్న క్రోధ ముఖాయ 'తాడయతి. విదూమకః (వతీవం తాడ 

యతి, అన్నోం తాడయతః విదూవకన్య కవ దేశా దాభ 

రాసి వత్తి) 

శ-కా___( తాని గ గాత దృష్ట్యా నసాధ్యనమ్ ) వశ్యన్తు 

వశ్యన్తు పశ్య నగా క ఏ ఖలు తస్యా నృవ స్విన్యా అలం 

కారాః, (చారుదత్త ముద్దిశ్య ) అన్యాక్థక ల్యవ రన న్య కారణా 

చేపా మారితా వ్యాపాదితా చ, [ పేక్టన్తు జేక్ట ను అజ్ఞా వ్ బే క్ట 

తావ తపళ్ళిణేవ శేలకా అలంకాలా ఇమశళ్ళ అర్జకల్లవతృళ్ళ శాల 

ణాదో వశా మాలిదా వావాదిడా అ ] 
అనల అననా ఆలా ఆడతాను. తంత వరన అటు తాజా. దాతు క కాల జ క wr om 

మాటలు పలుకును. కటేనుఎ త్తి కొటంబూనును _ శకారుడును బదులు గా 

కోపముతో లేచి వీనిం గొట్లును, విదూప.క (డు అడ్డముగా అది తనన తగుల 

మండునట్టు గా, కొట్టును, జండొరులు కొట్టుకొందురు, విదూషవని సంకనుండీ 

నగలు పడును, 

తాని గృహీత్వా దృహ్వో ససాధ్వసమ్ _ వానిం జేకం గొని చూచి, భయ 

ముతో _ భయ మేల* ఇరువుర దొమ్మిజగ జాన తన నంకనుండియే పడిన వని 

ఆధికరణికలు తలంతుశేమో _ అని, ఏతే ఖలు తస్యాః త పన్విన్యాః 44 = ఇవి 

తప్పక పాపము ఆ దీనురాలియొక్క_ నగలు _ ఈడబ్బు సద్ది కాటి కారణమున ఈమె 

చంప(బడినది! అధికారులు ఆందటును మొగాలు (వేల వేసీకొ న్నారు, చారు 

చతు (గు మె లేయునితో మతము (జనాంతికముగా,) 
ఇటు = 

MR — 71 
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( అధికృ తాః నర్వ 2_ధోముఖా।ః స్థితాః) 

రు___( జనా స్తికమ్ ) 

వొ, అయ మేవం విభే కాలే దృష్లో భూవణవి సరః 

అస్మాకం భాగ్య వె వమ్యా త్సతితః పాతేయిప్యుతి, 3౧ 

దూ._భోః, కిమర్థం భూతార్జో న నివేద్యలి. [భో 
కేన భూదత్గం ఇ ణివేదీఅది ] 

చారు... నయస్య 

FN దుర్చులం నృవ లె సతు, 3 రైష్నకో త్త తత తం నిరీత తే 

శేవలం వదతో దైన్య మన్లాఘ్యం మరణం భవేత్ 59 

నో, 3౧. అయం భూప.ణవి సరః _ ఈనగల పెద్ద మె క్రము, ఆస్మాకం 

భాగ్య వె న సుమ్యాక్ = నా చై వపు క్రార్యమువలన, సివంవి"డే శాశే = ఈవిధ మెన 

శాఅములో, పతితః = పడిన నదె, దృష్టః _ చూడయుడినచె, పాతయిష్యతి = 

నాశనము చేయగలదు. ఆస్మాకా _ ఆనిశోవము _ నన్ను. “నాభాగ్య వె షవ్యాము 

వేత ఇట్టి కాలములో (పత్యమముగా పడిన యానగఅపెంపు నన్ను కూల్చి 

వె చును.” వే _ వేం, 

సమయమున వచ్చిన వీరవని మౌట, _స్క్రేక శేబరదళ జనమా (ఇపుడు) ఈ 

నగలు అగపడుట _ వ్యవహోరమును తిరుగులేక నాకు (ప్రతికూలము చేయు సామ్య 

ములు _ నామొటను ఎవరివాటను ఎక్కునీయనటివి! 

భూ తాథ౯ాః _నిజమ్యు నని వేద్య లే = చెప్పంబడదు ? వల దాపరిక మనుట, 

ఉన్నమాట ఏల చెప్పి వేయంగూడదు * ఆర్యా ఏల ఉన్నమాట చెప్పంగూడదు * 

(లేక _ చెప్పవు |) ఆనా ఈనగలు వసంత సేనవి. ఆని పిల్ల వానికి పెట్టి పంపగా 

నను మరల దానికే ఇమ్మని ఈవిదూపకుని చేత ఇచ్చి పంపినట్రివి, అని. అందులకు 

ఇారుదత్తునియు త్రేరము “నమ్మరు అని! వే, వేం, 

శో, 3౨, నృపతేః చతుః = రాజు కన్ను _ థధమజమును విచారించు 
ర్ం 

వాని యధికరణకులయు _ అనుట _ వానే రాజుస్టానాన, దుబ౯ాలం= బలహీన మెసది, 

ఏతత్ = ఇది. తత్త్వం = నిజమును, ననిరీశ్న తే = కనిపట్లదు, వదతః = చెప్పు 
అ 
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ఆధిక సం భోః, కమ్, 

న్లో, అజ్లి"రక విరు ద్దన్య (వతీణన్య బృహాస్ప తేః 

[గహో ఒయ మవరః పార్ళ్యే ధూమశేతు రి వోల్టితః. 33 

_ శేఫ్టి కా-_( విలోక్య, వన న్న సేనామాతర ముద్దిశ్య ) అవ 

కతా తావదా క్వేదం సువర్గభాణ్ణ మవలోకయతు, తే డే వేదం 

న వేతి, [ అవహిదా దావ ఆజ్ఞా ఏదం సువణ్ణాభణ్ణఅం అవలోవఏదు, 

సో జవ ఏసోణ వెలి ] 

వానికి, దెన్యం _ ఆ ఇచెప్పికొొను దీనత ము - శార్చణ్యము; కేవలము = మోతె మే _ 

మజేమియు (ప్రయోజనము లేదు అక్షాఘ్య ౦ = అపకీ రికరమెన, మరణం 
య ర =) రా 

ట్ర జీత్ = బావు కలుగును, 

రాజుకన్ను లోపలిగుటును కనిపట్తేరదు, పై అగపడువాని నే చూడ. 
వ ఠం య రియా | 

గలదు, తే తే ఏమును _ నిజమును _ చూడ(ంజాల)దు, నీవు చెప్పినట్టు మనము ఏ మేని 
అటే 

a) 

చెప్పిన, అ చెప్పుకొన్న చెన్య మొక శే మనకు మిగులును, పొడుబావు (శాన) 

వో, 33. అమో్య్యో కటకటా! 
టో 

బృవాస్ప తేః = ఫగువునకో, ఆడ్డాారక విరుద్ధ స్య = కత్రుస్థానమందు అం-గా 

రకు(ండు ఉన్న వానికి, (పఠ్నీణస్య = బలము తీగ పోయినవానిక్రీ అయం అపరః = 

ఇది మణియొక టి, పా శ్వేకా = పక్కను (గవాః = రాహువు, ఉత్ధితః = లేచి 

చాడు _ ధూమకేతుః ఇవ _ తోకచుక్క వలె, 

బృవాస్పతికి అంగారకుడు శ్యతుసానమున వేరినాండు _ బలము ఎంతీయు 

తగ్గిపోయియున్నది. మతి (ప్రక్కన రాహువును బలముతో విరుదు. జెనాండు, 

(పకృ నే _ అనలా (పక్కు_యింట శాదు_.తన యింట "నే తిన పక్కున _ అభర[ణొాల 

మూట చారుదత్తునింటినుండి కదా వచ్చినది మెకేయుని సంక లోనికీ ; ఇక నేము 

న్నది? ధూనుకేతుదళకాన మే _ సవజానాళన మే, వారుద త్తుండు గురువుం బోని 

వాడు _ వానికి శకారుడు అంగారకంబో లె శ(తువె నాడు _ దానికే కోలుకోలే 

కున్నాడు. మటి యిపుడు ఈనగలుపట్టువడుట _ రాహువు [పక్కన చేరుట, 

ఇక ధూమ కేతు చెబ్బయే, తప్పని పరాజయము _ చాన మరణము, 



564 మృచ్చకటికమ్ 

వద్ధా___( అవలోక్య) నదృశ మేతత్, న పున సత్. 
[ నరిసో వసో ణ ఉణ సో, 

నకా__ఆం వృ ద్దకుట్టని, అవీ.భ్యాం మన్ని )తం బాబా 

మూకితమ్. (ఆం బుడ్లకుట్లణి, అక్షీ హిం మ నిదం వాఅవ మూకిదమ్ 7. 6౨ 6 వి ఎటో 

వృద్దా__హ తాళ, అవేహి, [ హదాన, అవేహి ]. 

గనీ కా_అవమత్తం కధయ, త చే వైతన్నవేలి. [అవ్బ 
మత్శం క దేహి, సో బ్దేవ వసో ణ వేత్తి ], 

వృద్ధాఆర్య, శిల్పకుశ లత యావబధ్నాతి దృష్టిమ్. న 

పునన్నత్ , (అజ్ఞ. సిప్పీకునలడావ ఓ బ స్లేది దిట్టిమ్. ణ ఉణ సో], 

అధి.._భ బే, అవీ జూనా న్వేఆా న్యాభరణాని, 

వృన్ధ-నను భణామి న ఖలు న ఖఖ ల్వభిజ్ఞాతే ః అధ బా 

క దాపీ ిల్సి నా ఘటితో భ వేల్ , [౯౦ భణామి ణహు ణహు 

అణభిజాణిదో, అహ వా కదా వి సిస్పిణా గడిదో భవే). 

అధి.__వశ్య (శేష్టి౯, 

శ్లో, వన్న్వన్నరాణి నద్భశాని భవన్ని నూనం 
రూవన్య భూవణగుణన్య చ కృతిమన్య 

ఆఅఆవహీ తా _ ఎచ్చరిక గలదిగా, ఆర్య, చూచును గాక, ఈనగ లను, సద్భళ 

ఏప$ న పునః సః_ పోలికగలది ఇది నటీ అది గాదు. వాతాళ = నిర్భాగ్యు డా. 
అ(పమ త్తం = పొరపాటు పరాకు లేకండ, న ఖలు న ఖలు అనభిజాతిం _ కావు 
శావు గుర్తు తెలియనివి, ఒక వేళ కంసాలిచేత (అటివి-గా "నే వేటు) వేయంబడియుండ 

వ 
న త 5, జ వ్ చ్చును (శేప్టి౯ పశ్య _ నెటి చూడు, 

శో 3, వ_స్ట్వ న్తరాణి = జేటువస్తువులు, సద్భశాని = పోలికగలవి, 
= ఉండును, నూనం = నిజము, కృత్రిమస్య _ పనిచే తయ్యారు చేసిన, 

రూపస్య = ఆశారమునకును భూపణ గుణస్య = నగయొక్క_.గుణమునకున, 
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దృష్ట్వా (కియా మనుకరోతి పీ శిల్సివర్లః 

సాదృశ్య మేవ కృత హ సృతయా చ దృష్టమ్, ఏ 

(శ్రేష్టి కా=_ఆర్యచారుద శ్రీయా న్యేతాని, | అజ్జవారుదత్తన్ప 

"కేరకాఇజం ఏదాఇం ], 

చారు.___న ఖలు న ఖలు, 

(చేష్టికా._త దా కన్య! [తా కస్స!] 

చారు... ఇ పా అత భవత్యా దుహితుః, 

(శేఫ్టి కాక థం వ తాని తస్యా వియాగం గతాని! 

[కధం ఏచాల్తం తాఏ విఓఅం ౫దాల్హి? | 

బారు... ఏవం, గతాని, ఆం, ఇదమ్, 

ww ] అకా -లుల అ అవా నా అనా వాంతి న వాతా _ అ 

[క్రియాం = (ఐన పనిని, ద్భష్ట్వా = చూచీ శిల్చివగజా। = కంసాలులు _ నగలు 

జేయు శిల్ప మెటేంగినవారు _ అనుకరోలి షీ = అనుకరింతురు _ వానివలెనే చేయు 

దురు, కృతవా_సకయా చ(వార్సి చేతులు చక్కగా తీటీనవి _ పని నీచికానవి _ 

ఆగుటవలన, సాదృళ్యం ఏవ = పోలికయీ _ దృష్ట్రమ్ = చూడ బడినది, కనిపట్లం 

బడినది, 

పోలికను చెప్పవచ్చు ేశాని, అజే ఇని అని ఛెప్పళక్యముగాదు, 

ఆర్యచారుద త్రీయాని ఏతాని = చారుద త్తీయ్యవా ఇవి? నఖలు నఖలు _ 

శావుకావు, తదా కస్య _ అప్పటికి ఎవరిని శి ఇవా అత భవత్యా దుహిత। ౯ 

కథం! = ఎట్టు! ఏతాని త స్యా వియోగం గతాని = ఇవి ఆమె వియోగము 

గాంచినవా*? ఆమె (దేవామునుండి) తీనీనవా ? ఏవం = అ, అవును, గతొని = 

(వియోగం) పొందినవే _ ఆమె తీనీవేసినవే, ఆం = అవున్కు ఇదం = ఇదే, 

ఇారుద తృయ్య తనక [(పతివాలయమెన మాటలను గట్టిగా చెప్పుచున్నాడు _ 

ఏలన, అని సత్యములు ఎ అనుకూల (పలికూలముల ను అత (డు పరికింపండు ఎ 
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(ోప్మికా__ ఆర్యచారుద త్ర, అత్ర సత్యం వక్షన్యమ్, వన్య 

వశ్య, 

కో స్వేన సుఖం ఖలు లభ్యతే 

సత్యాలాపె న భవతి పాతకమ్ 

[ అజ్జచారుద త్త, ఎత్ఫేం సచ్చం వత్తవ్యమ్, చ 

నచ్చేణ సుహం క్ట లబ్బఇ 

నచ్చాలా వే ౯౭ హోోేద్తి పావమ్ 

నచ్చుం త్రి దువే వి అక్టరా 

వూ నచ్చం అళివణ గూహేాహీ ] 

చారు =..ఆ'భ ర కా న్యాభరణా సతి న జానే. కి నృ ఏన 

దహ దానీ్తా పీతి జూనే, 

ద నావలా. టా తా i నవాడమాళడాడ జాలా 

మతి, సత్యము నే, గోష్టి కాయస్థులన ఇతండు కా వన్న బాగుగానుండునే అని, 
ఒ తి మటోొకమౌటు అడుగుచున్నారు, ఆర్య చారుద త్ ఆత సత్యం వ కవ్యం? క్ల) 

pa.) అ.) 

పళ్య పళ్య _ అని, మణియు సత్యముం గూ చికా ఉపన్యసించుచున్నారు _ “లె కెర్” 

ఇచ్చుచున్నారు _ శ్లోకము చేత, 

శో 3 సత్యేన = సత్యముచేత _ నిజముచేత, సుఖం = సుఖము, 
అభ్య లేఖలు = పొాంద(యబడునుగదా, సత్యాలా యే = సత్యముపలుకట లో, పాతకం 

న భవతి = పాపము కలుగదు, సత్యేం ఇతి ద్వే అపి _ సత్యం అని శెండే ఐనను, 
(అకుశే =) శాశనములేనిసి _ (అక్షరములు. (శావున) సత్యం = నిజమును, 
అలీకేన ఆ ఆన్ఫత ముచేత్క మాగూాహాయ = దాంపకుము, 

ఆభరణాని ఆభరణాని ఇతి న జానే _ ఆభరణములు ఆభరణములు అని నీ 
నెటులగను, (నేను వానింజూచినవాండను తాంకినవా(దను _ ఎప్పుడును కాను,) 
మజటి మాయింటినుండి వచ్చినవి అవి యెటు(గుదును, 
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క కా... ఉద్యానం (వ వెళ్య (పథమం మూరయసి, కవట 

కావటిక తయా సాం వతం సిహూపహాసి, [ ఆజ్జాణం వవేశిఅ వఢమం 

మా లేశ, కవడకావడిఆవన శంవదం ణిగూ హేశి ] 

అధి _ఆర్యచారుదత్త్శ, నత మభిధథియ ఆమ్, 

న్లో, ఇదానీం నుకుమా చే కసి 

న్నిఃశజ్క_ం కర్క_శాః కశాః 

తవ గా తే పఠివ్య న్ని 
నహాస్మాకం మనోర కః, వజ 

ఉద్యానం (ప్రవేళ్య్ళ ... = తొలుత తోటలో ప వేశింపంటేని చంఫుదువు, 
మిక్కిలి వంచకత వేత ఇపుడు దాంచెదవు, 

వాటుద త్రేయ్య, నిజము చెప్పుము, 
అలనే 

శ్లో 3౬, ఇదానీం = ఇప్పుడు, సునమౌ రే = కోమల మెన, అన్మీక తవ 
గాలే =ఈ నీ చేహాన, నిఃశళబ్యం = కొంకులేకు కకకాళాః = కజన్ లె న 
కళా; = కొర డాలు, ఆస్మాకం మనోర-ః సవా = నిన్ను దోషి కానీక కాపాడ 
వలయు ననుకొన్న మౌ కోరికిలతోడం గూడ, పతిష్య ని = పడయలఅవు _ 
వ్యథ ౯ము ౯ (౫ లఅవ్ర, 

నీమేను ఎంతయు సుకుమారము _ స్మేపతిష్టంబట్టి నిన్ను శాపాడవలయును” 
నీక నింద సోకసీకాడదుు ఆని మాక ఎంటేని మనోరభథము, వ్యా జ్యెముతో "అంత 

నుండి మేము ఆనన్ముకమును వీడక మౌ చేళ -నెనంత చూచుచున్నాము, వేయుచు 
న్నాము, మటీ యీయాభరణములకు వ్యవహారమున నిగాకాయకత(ము కలుగు 
చున్నది. వానికి నీసంబంధము రుజువైన, ఇంక చీమున్నది, వ్యవహారము రుజ్మూవ 

నే. నీవు దోపియైనశ్షే, నీక దండనపడును, నిన్నుం గావనైన మౌకోరికలును 
కూలిబోవును, 

తుల్య యోగి తాలం కారము, 6 వ్యా నా మీత చేసాం వొ ధర క్యామ్ క్ట 

(పకృళా _పకృతీముల ధ రైస్మక్యము _ కశా మనోరథముఅక, 
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మారు. 

శ్లో. అపొపానాం కులే జాతే 

మయి పావం నవిద్య లే 

యది సంభావ్య లే పావ 

ముపాపేనచ కిం మయా ? 52౭ 

కొరడా వేటులు _ “సత్యం వ కృవ్యంి అని మాటిమాటికిం జెప్పుచున్నను _ 

చారుదత్తు. జేమో తా సెటింగిన సత్యమునే, అసక్యస్పశళాయైనను లేక, చెప్పు 

చుండ, మజటి దానికి రుజువు అధికరణివలవ అగపడుట లేదు, పిర్యాదిమాట చే 

సత్యము లె నట్లు నేరము రుజువైనట్లు అధిక రణివలక తోచుచున్నది, ఆభరణ 

ములు అ వెట్టివో తాను ఎఅుంగను ఆన్నాడు; అవి వసంత సేనవి అని ఆన్నాడు _ 

తన యింటినుండి, పుష్పుకరండకమునుండి శాదు, వచ్చినవి ఆన్నాడు, అవి 

మె. లేయుని సంకలోనికి ఎట్లు వచ్చినవి, ఇట్లు |క్రిందపడుటకు ? ఈవిషయములు 

ఈ యా శేపణలు అధికరణికలటవ తెలియనే లేదు, వారు వానింగూర్చి ఏమియు అను 

కొనరు, “మయా మౌారితా అనుమొటలు _ మజటొకనివిాాసే శళారునినోట "నే 

పలికించును చారుద త్తుండు తన నోట ఇెప్పండు, ఉచ్చరించుటనను ఏవ పడును, 

వో, 32, అపాపానాం = ఎంతయు పాఫులు శాని _ కేవలము ప్రణ్యు లే 

ఐనచవార్తి కలే జూలే మయి = కలమునం బుట్టిన నాయందు పాపం = పాపము, 

నవిద్య తే = లేదు, నేను నామనసున నిశ్చయముగా ఎటలుంగుదును, యది పాపం 

సంభావ్య తే = పాపము (నాయందు సంభఫావనచేయయబడు నేని, (ఇతరులచే) 

తఅంపంబడు నేని, అపాపేన చ =నుణి పొాఫుండను కాని, మయా = నాచేత, 

కిం = ఏమి _ లాభము * 

ఇది క చ్చేగివ్యవహారము _ చే నేమో గొప్పకలీనుండను, నాయందు ఏపాప 

మును లేదు, మటీ నాయందు మిరు పాపము సంభావింతు లేని, (నామనసును నేను 

అపాఫుండ నగుటశేత ఏమి లాభము? ఆది శార్యకరము శాదుగదా _ అది వ్యవహార 

నికాజాయకమను కాదుగదా, 
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(న్వగతమ్) న చమే వనన్నసేనావిరహితన్య జీవిలేన కృత్యమ్. 
( వకాశమ్ ) భోః, కిం బహునా? 

న్లో, మయా కిల నృశంసేన లోకద్యయ మజాన తా 
(స్ర్రీరత్నం చ విశేశేణ, శేష మేపో 2_భిధాస్యతి, 3౮ 
శ కా__వ్యాపాది తా, అరే, త్య మపి భణ, మయా 

వ్యాపాది తేలి, [ వావాదిదా. అల్సే తుమం పి భణ, మవ 

వావాడిదే శ్రి, 

చారు.__త్వ యె వోకమ్. 

శే కా___శృణుత శృణుత భట్టార కాః, ఏతేన మారితా, 

ప్ తే నైవ సంశయ శిన్నః, ఏతన్య దరిధచారుద తృన్య న్ రీరో 
mm ఆతా కమా పాలా 

స్వగతమ్ _ తనలో _ మే చ = నారును, వస న్స సేనా విరపీక్య స్య = 

వసంత సేన సడ బానీనవానికి, జీవిలేన = (బదుకట చే కృత్యం న = చేయవలనీనది 

ఏమియు చేదు, దుజళానుని మోట నమ్మి, సరిగా విమశికాంపక, నాపి పడ జేసిన 

పాపమునకు కలరూపు _ సత్యము _ మజెవండో చంపినాం డన్న రుజువు చేయు 

టచే నాకేమియు లాభము లేదు, వసంత సేన యేమో చంపయబుడిపోయినది, ఇంక 

లేదు, వసంత సేనా విరహితము-గా నాకు (బదుకు ఆక్క_ట లేదు, 

అధిక రణిక డు “సత్యము పలు కొరడా దెబ్బలు కొట్రవఅ సీవచ్చునం 

"సత్యము చెప్పించుటకి ఆను మొటలవ్ బదులు చెప్పుచున్నాడు చారుడ త్తుండు న 

అయ్యలారా (= భోః), కిం బహునా = వి _స్రర మెందులవ + ఏలపలుమాటలు * 

శ్ కీరా = 30 వో, 

వ్యా పాదితా = చంపంబడినది _ అశే, త్వ మపి భణ, నుఈా వ్యాపాదితా 

ఇతి _ ఓరి సీవునువెప్పు, నావచేచంపంబడినది ఆని, 

త్వయా ఏవ ఉ క్షమ = నీచేత నే చఇెప్పయుడినదే _ శీ నెందులక చెప్పుట! 

చాన ఇట నిణకాయమునక ఏమి (పయోజనము ? నీను ఆమాట చెప్పను, 

శృణుత శృణుత భట్టారశాః _ వినుండు, వినుండు, దొరలారాా వఏనిచే 

చంపయబడినది, ఏతేన ఏవ సంశయః ఛిన్నః = వీని చేత నే సందేహము తీపజాయిడినది, 

(శావును ఏత స్య దర్శిదచారుడ త్త స్య శారీర! దగః = శరీర సంబంధ మెన దండన ఆ 

MR — 72 
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దణ్హో ధార్యతామ్. [శుణేధ శు జేధ భట్టారకా, ఏచేణ 

మూలిదా, ఏచేణ జవ వంత న ఖై. వదశ్శ దలిద్దచాలుద త్తశ్ళ 

శాలీ లే దళ్లే ధాలీఅదు ] 

అధి__శోధనక, య దాహ రాష్ట్ర్ర్యియః, భో రాజపురుపూాః, 

గృహ్య తా మయం వారుదత్తః, 

( రాజపురుషా గృష్షాని ) 

వృద్ధా పనీదన్తు |ప్రసీదన్తు ఆర్యమ్మిశొః, (“జో దావ 

చోరేపీం అవహీదస్స > ఇత్యాది పూరో్య క్కం వఠతి, ) తద్యది వ్యాపా 

దితాొ మమదారికా వ్యాపాదితా, జీవతు మే దీర్హాయుః. అన్యచ్చ : 

అర్లి వత్యర్థికో ర్య పినహోరః, అహా మర్జినీ, త్ర న్నుఇ్బు ,తెనమ్. 

( వసిదన్తు వసీదన్తు అజ్ఞమిస్పా. తా జడి వావాదిదా వువు దాదికా 

వావాదిదా, జీవదు మే దీహాడా, అణం చ, అఫ్టివ చ్చట్టిణఖం వవ 
౯ యి Mar) 

శాన్ అహాం అల్టిణీ, తా ముఇఖ్బుధ ఏదమ్ . 

న అజా ఆదు. అవకా. జా లభకానా జాం జ. జా రతన 

అనగా వధ, విధింపంబడును గాక, దండన ప కారముకూడ శారీర అని చవాంజే 

చప్పుచున్నాండు, అధికరణిప(డు మటుమాట ఆడక _యగథా అవా రాష్ట్రం యః _ 

రాష్ట్ర ె యు6డు చెప్పినట్లు _ అని ఉ త్రరువు చేయుచున్నాడు, వాని రాష్టిం యత ను 
లు ౧౧ ఎవి లు 

రాజునకు మజ6దియగుటను రాణికి తోంబుట్టువగుటను నిజేకాశించు దున్నా (డు. 

గ్భవ్యా నాం ఏప చారుద తః. ఈచారుదతు (డు పటుకొనయబుడునుగాక, _ తొలుత 
అటి అ.) అట వ్ర 

ఆసనమునం గూచులాండ బెట్టినాండు, తవాకాత సేలం గూచుకాండ. బెటి నాడు, 
టు 

ఆధికరణికుండు. 

పసీదను ... = మని ౦పుండు _ అయ్యలారా, నాకూతురు చంపబడిన అనదు రె థ్రీ 
దేని చంపంబడినదే, నా దీఘాకాయువు చారుదతుండు (బదువను గాక, మతి 

అటి 

యొక య ప అకు సీర్వా టియు వావి పతీ వాదుఖవ ఫ ర్యాదిము ద్లాయీో లకు _ వ్యా జ్యెము, (నిజము గ్రా 

వాదినిని చీశు, (నావి వ్యా జ్వెము, కావున వీనిని విడి చిపెటు కు, 
లు 
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లాన్ 
ey 

Qa. 
న-కా__అచేహి గ ర్భృ దా సి, గచ్చ, కిం త నః 

[ అ వేహి గబ్బదాశి, గచ్చ, కిం తవ ఏదిణా ]ః 

అధి.__ఆ ్వే, గమ్య తామ్, సౌ, రాజపురుపాః నిప్కా- 9 

మయ _లెనామ్, 

వృద్దా_హాో జాత! హో పుత్రక | [హో జూద, హో పుత్తఅ]. 

(ఇతి రుదతీ నిప్మా_ స్తా. 

న్రకా__( న్వగ తమ్ ) కృతం మ యెత స్యాత్మనః సద్భశమ్* 

సాం పతం గచ్చామి, [కడం మవ ఏదస్ప్స అతృణో శలిశమ్, శంవదం 

గచ్చామి ] ( ఇతి సిహ్కాిన్నః, 

అధి-__ఆర్యచారుద త్ర, నిర్ణ య్ వయం (వమాణమ్, శే 

తు రాజా. తెథావి, శోధనక, విజ్ఞావ్య తాం రాజా సాలకః - 

mr me జాలా 

అపేహీ ... = పోవే పుట్టుదాసీ _ బోగముదానా _ కిం తవ ఏతేన = 

నీకేమి దీనితో (చేను సిర్యాదిని _ నీవు పో], ఆశ్య గమ్యతామ్ _ అమ్మా, 

పోవచ్చును _ పిలిపించినాను, ఆపని ఐనది, ఇంక నీవు పోవచ్చును, నీతో ఏమియు 

ఇక పనిలేదు, ని ప్కా_ఇమయతే = బయటికి కొనిపొండు, 

హోజూతే హాపుతేక ల అయ్య్యోబి డ్డా; అయ్య అబ్బాయీ, చారుద తా = 

అని యేడ్నుచు బయటికి పోయినది, 

కృతిం మయా ఏత స్య (అత్మనః) సద్భళ మ్, = నాచేత వీనికి నేను చేయద (గ 

నది చేయబడినది, “ఆథవా అని ర్యాత యతే ః మరణా న్సికం వైరం భవిష్యతి _ 

అట్లు గాక అప్పుగింప లేని మరణముతో తీటు పగ శాంగఅదుీ అని తొలియంకము 

కడపట బెదరించినాండు, అది వానికి నెగ్గినది, ఇయ వాండు తేన పని ఐనది అని, 

ఉలిపోయి'నాడు, 

చారుద త్తయ్యా _ నిణక యే వయం (పమౌణమ్ _ శేపే తు రాజూ_లతప్పు 

అగును కాదు అను నిణళ౯ా యను మాతే మే మాయధి కారము, మౌ చెల్లుబడి. శే 

తు _ మిదిలిన దానియందు అన్ననో_దండన ఫలానా అని విధించు విషయమున _ రాజు 

(పమాణము _ రాజుమౌటక చెల్లుబడి, తథా అపి అట్టయినను, శోధనకు, రాజు 

పాలకుడు _ మామాటగా _ విన్నవింపంబడును గాక. 
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న్లో, అయం హీ పాతక్తీ, వివో న వధో వును ర బపీత్ , 

రాష్ట్రా) దస్ఫా త్తు నిర్వాస్యో విభ్శవై రత్ష_తెః నహ, 3౯ 

శోధ___య దార్య ఆజ్ఞావయతి. (ఇతి నిష్క- /మ్యా పునః 

(వవిశ్య) ఆర్యాః, గతో 2_స్ఫీ తత, రాజా పాలకో భణతి - యె 

నార్థకల్యనర్శన్య కారణాద్ వసన్మసేనా వ్యాపాదితా, తేం తాన్య 

వాభరణాని గ లేబద్ధ్యా డిణ్ణిమం తాడయిత్వా దథీ,ణశ్చ తానం 

సత్యా శఈూలె భజ” ఇతి యతః క్రో 2_వ్యవర ఈదృశ 

మకార్య మనుతివతి న వలేన ననికారదశ్షేన ఇాన్యతే. 
జడ సలా నాలాలో! 

న్లో, 3౩౯, అయం హి పారఠకీ = ఇతం యేమో పాతఠకి _ పాతకము _ స్రీ 

వాత్యదోపషుము _ చేసీనవాండు, (అయినను) విప్రః = (వావ్మాణుండు, న వధ్యః = 

చంపందగినవాండు కాండు _ ఇతనికి మరణదండన విధింపంగూడదు _ మనుః 

అ(బవీత్ = (అట్లు) మనువు చెప్పి నాడు, అతు తేః విభ వైః సవా = వాని విభవము 

అకు _ ఆ స్పపా స్తులకు సేయగ లేక, ఆన్ని ంటితో కూడ _ అన్నియు వానికే ఉండ 

చి = . ఖై. య 
ని చే అస్మాత్ రాష్టైంత్. ఈరాజ్యమునుండి, నివాలా స్వః బయటికి పంప 

బడ దగును, అంతే, 

శోధనవండు రాజుకు విన్నపించి రాజాజ్ఞం గొనివచ్చు వాడు, వాడును, 

సౌాసమ్_క న్నీళ్ళతో ఆందించుచున్నా డు రాజాజ్ఞ ను, 

యేన అథక౯కల్యవర్తస్య శారణాత్ ... = ఎవనివేత డబ్బుసదికూటి 
నాటి (6౬ 

శారణమువలన వసంత సేన చంపంబడినదో, చానిన్సి ఆనగల నే మెడకు కట్రి, (డిండి 

మము = డప్పు కొటి (ప్రకటించి, దతీణళ్ళశానమునథ కొనిపోయి కొల్తున, 

చంపుడు, యః కః ఆపి... = (మట ఎవండెనను ఇతరుండు, ఇట్టి తేప్పును 

వీయుేని చాండును ఈ డప్పుచాటు నవమొనముతో. గూడిన దండనతో _ 

(శిష్య లే =) చంపయబడును, 'శిశ్నీంపయబడును? అనుమాటకు ేర్చ6ంబడును, చేర? 

బడును ఆనియే యథకాము గాని దండింపంబడును అని యథకాము లేదు, ముత 

యిపుడు తెలుంగులలో నుండు 'దండింప(బడుినను (పాయిశాథ౯ ము, డ్రె 

తప్పు, అది యీ శికీంపయడును _ శేషింపంబుడును _ అనుదాని|భాంతిచే కలిగినది 

కాబోలు, 
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[జం అమ్టో' ఆణవేది. ___ అజ్ఞా, గదమ్హి తపం. రాజ 

పాలకీ భణాది, = “చేణ అల్జేక ల్లవ_త్తన్స కాలణాదో వన నృసేణా 

వావాదిదా, తం కౌష్షం జ్ఞైవ ఆహరణాఇం గలె బస్ధిఆ డిణ్రిమం 

తాడీల దక ణమనాణం ణఇఆ సూలే భ జైధ ” తి జో కో వి 

అవరో వరినం అకబజ్జం అణుచిట్టది సో వదిణా సణిఆర గ కోణ సాసీ 

అది |. 

బారు... అహో అవిమృశ్య కారీ రాజా పాలకః. అధవా, 

శ్లో, ఈదృ శే వ్యవహారాగ్నా మన్న్రిభిః వరిపాతితాః 
స్థానే ఖలు మహీపాలా గచ్చన్ని కృృవణాం దళామ్, ళోం 

అపి చ 

శ్లో, ఈద్భకై ౩ శ్వేత కాకీయః రాజ్ఞః శాననదూవకై! 
అపాపానాం సవ్నాస్తాణి హన్యన్తే చ, హశాని చ, రోం 

అవిమృశ్వ్య శారీ _ ఎంత జాల్ము(డు పాలకరాజు! తా నొక తణ-మెనను 

ఇంచుకయెనను సౌంతముగా ఆలోచింపను (పునర్ నిణ౯ాయింపను వూనుకొొననే 

లేదు. అథవా = ఆ టన నేల, రాజు మంతిసలహోను అనువతికబాంచుట |పాయిక 

ముగా కలిగినడే కదా, 

వో, రోం, ఈదృశే నా ఐటి ల (చాల చిక్క - సంకటము _ ఐన, వ్యవ 

వాోరాగ్నా = వ్యవహా రాగ్నియందు, నన్ని 9 $ిః = మంతుల చేత, పరిపాలితా; = 

చెట్లన్న తోయంయబడిన వారై, మహీపాలా! = రాజులు, కృపణాం దశాం = దీనపు 

దశను, రాజ్యము తొలంగుటో, శతువుచేతం బడుటో, అను దానిని - స్థానే 

మలం = న్యాయ్యము-గా నే గదా, గచ్చు గి = పొందురు, 

ధథధమజాము నూత్మము నిశిత ముగా కనిపట్టవలనీనది యగు వ్యాజ్యెముల గన 

నని నిష్వులో మంత్రులచే (తోయంబడి చెడుటయు మడియుటయు న్యాయ్య మే. 

ఖో, రోం, శ్వేత కాకీయెః _ పొందుపడని పొసంగని మౌొటఅంబెప్పు 

వారెన, తెల్ల శాకఅంబోని వారిచేత, ఈదృ శః = ఇట్టి; రాజ్ఞః శాసన చూషకేఃకా 

రాజాజ్ఞ న చెటు ప్రు వారు, రాజుచేత చెడ్డ _ కూడని _ న్యాయ్యముగాని ఆజ్ఞను 
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నఖే మైకేయ, గచ్చ, మద్య్వచనా దమ్బా మవల్చిమ మభివాద 

యన్య,. ప్యుతం చ మే రోహాసేనం వరిపాలయస్య, 
బనానా! 

ప నమమ వనాల గానా 
లా చా హా దం పానం లలన ముతా. షా రాజాం 

వేయించువారిచేత అపాపానాం = పాపమువేయనివారియొక్క_ సవ్శాసాణి = 

వీలు _. పొపము వేయని వార "వీలు వేలుగా, వాన్య సే = చంపబడుచున్నారు, 
paar -) 

హాతాని చ = చంప౯యబడి నారు _ వూవకామును చంప[బడి నారు, ఇప్పుడును చంప 

బడుచున్నారు, 

"తెల్ల శాకి వాలినది అను నట్టి అసం భా వ్యాథకామును ఇప్పువారిలో అటే 
సరుండు క ళారు(డు, అట్టి వారల మాటను నమ్మి రాజా దండ్వ్యుల ను విడిచి, అదండ్యూ 

అను పేలు వేలుగా చంపినాండు, చంపుచున్నాండు, 

ఇట్లివానిని, శకారుం బోనివానిని, స్యాలుండని రాషప్ట్రియుం జేయ. 

దగునా కి మజియు, చారుదత్తుండు జగము నమ్మిన శీలవంతు (డు, అతనియిడ కిల 

పీనుండు, దుజకానము ఐన ళకారుండు వెప్పినమాటను నమ్మవచ్చునా* వా 

జె నను వసంత సేనను చారుదతు (డు చంపుచుండంగా నేను చూచితిని, అని కంటితో 

అాను చూచినట్లు ఇెప్పినాండా? లేదే, బండి యెక్కి. యున్నది వసంతి సేన అని 

చందనకుండు చెప్పెనని, తన్ను చూడనీయ లేదనియు వీరకుండు చెప్పెనే. వీరక 

నికే చందనకుని మాటలో నమ్ముక ము లేక పోయెనే, మటీ ఆమాటను ఎట్లు నమ్మం 

దగును 8 చచ్చిన గ మీోనదళకా నము విన్నతవా౯త, అది వసంత సేన యగునా 

కాదా అని చక్కంగా విచారించి కేల్చుకొనక, వసంత సేన మారణ (ప్రస్తావమాు 

ఉన్నమా(త్రశే అది తత్క శేబర మని యెట్లు నిశ్చయింపందగును * ఓనమాలలో నే 

వాంసపాది యన్నట్లు, శళారుండు తన తొలిమాటలలో వసంత సేన తనచేత చంప( 

బడినది _ “నను మయాఏవ మారితా” అని చెప్పనే, దానిని అధికరణినండు గుర్తిం 

పనుగు ర్రించి గుమాస్వాలను అట్లు “ఫిర్యాదు” (వాయు మునెనే, తరువాత వాండు 

సగములో మొగము కష్వుకొనుట, దిద్దుకొని “మయా దృష్టం) అనుటయు, వారో 

అంతలోనే కొంతకోలావాము చేయుటను వాడు కనిపటుటయు జరిగి యుండెౌనే _ 

ఇంకను ఇట్లు ఎన్నియో పొరపా టుం డేను, ఆధికరణినలు ఎటువ లె చారుదత్తుని 

యందు తప్పు నిణంజాయింప6 గలరు? మణి నిణంజబాయించినారు _ రాజుకుం చెప్పి 

నారు _ రాజా కొజుతం జంపుమన్నాండు, కావుననే చారుదత్తు (డు ఆనుట _ 

“ఈద్భశే ః శ్వేత శాకీయెః = * ఇత్యాదిని, ఆతా నేమో కొటుమౌనుకడకు నడప 
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వీదూ.___మూ లే ఛిన్న, కులః పాదవన్య పాలనమ్ * [ మూలే 

ఛిజ్ఞే కదో పాదవన్స పాలణమ్ ), 
చారు..మా మెనమ్, 

న్లో, నృణాంలోకా న్వరస్థానాం చేహ్మవతికృతిః సుతః 
మయియోవైై తనస్నేహో, రోహసే సయుజ్య తామ్, రం 

విదూ___భో వయన్య, అహం తే [వియవయస్యో భూత్వా, 

స్ వికహితా౯ (పాణా౯ ఛారయామి! [ భో వఅన్న, అహం 

| పెిఅవ ఆస్పో భవిఅ తున విరహిచాఇం పాణాఇం ధారేమి? |} 

బడుచున్నా డు, ఇంక నిమిషములలో చంపయడంగలండు. తొను ఇల్లు కదలి 

వచ్చునపుడు తనక ఇేదియు తెలియదు, ఇట ఇ ట్లగుసని “తెలియదు, ఇంటిలో తన 

ముసలి యమ్మ శిశువు రోవా సేను6 డున్నా (డు, పతివలే యిల్లాలు ధూతమ్మ ఉన్నది, 

కావున మెకేయుని వారిక డక్కు వారికిం శెప్పుటక, ఇంటికి పంప్రుచున్నా౭డు. 

మద్యా చనాత్ అమ్మాం పళశ్చిమమ్ అభివాదయస్య _ నామాటవలన అను వ 

కడపటినమస్కా_రము “పెట్టుము, ప్యుతంచ ... = నాకొడుకును రోనాసేనుని 

కాపాడుము _ అపశ్చిమన్ _ పా, _ ఇంక దాని కరువాత మటోొకటి లేనిది _ అనుట _ 

కడపటిది అనుట, 

మూలే ఇచ్చే, వతః పాదపస్య పొలనమ్ = వేరు తెగంగొట్రయిడ (గా 

ణక చెట్టును కాపాడుట ఎట్లు, ఎందులకు ? సీవుజేరు, కొడువ చెట్లు. చేరు తెగిన 

తేవాళాత చెటును కాపాడుట చేనితో? అది యెండి పోక (బదుకనా * మామొ 

ఏవమ్ _ శాదు కాదు, అట్లు కారు, 

శ్లో. ౪౨. లోకా గ్దరస్థానాం నృణాం = పరలోకమున నున్న నరులకు 

అనలగా చనిపోయిన మానుసులక, సుతః = కొడువ, దేవాపతికృతిః = 'దేవాము 

నక మాలురూపు _ (పతిమ, మయి = నాయంచ్కు యః వె తవ స్నేవాః - 

నీక ఏస్నేహూము గలదో, సః = అది రోవాసేనే = రోవా సేనునందు యుజ్య 

తామ్ = కూర్పవలనినది _ గట్టిగా ఉంపవలనీనది. అవాం తే [పియవయస్యో 

భూత్వా ... = నీను నీక [పియవయస్యుండ నె యుండి, నీవు లేని (నా |పాణా 

అను ధరింపంజాలను. నీవు పోయినఠ వాళాత నీవు లేక నేను (శ్రదికియుందునా * 
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చారు__రోహా సేన మపి తావ ద్దర్శయ, 

విదూ..__ఏవం. యుజ్య తే, (ఎవ్వమ్. జుజ్ఞది ]. 

అధి...భ|ద శోధనక, అవసార్యతా మయం వటుః, 

(శోధనక _నృధా కరోతి) 

అధిక? క్రో 2.త భోః _ చాణ్ణాలానాం దీయతా 
నూ దేశ ః, 

(ఏతి చఛారుద త్తం విసృజ్య నిష్కూ_ న్లాః సరే రాడపురుపాః, 

వోధ___ఇత అగ చృ త్వార్యః. [ఇదో ఆ అచ్చదు అజ్ఞో ] 

చారు___( సకరుణమ్ - మై లేయ భోః కివిదమద్య 1% ౨౯, 

ఇ త్యాది వఠతి, ) 

[5శాశ 
రాయు న ee il 

రోవాసేనం అపి తావత్ దశళశజాయ _ దోహా సేనుని చూపనెనను చూపు 

నాక, ఏవం _ యుజ్య తే _ అన్వే, అది సరిగానే ఉన్నది. ఆమాట యు కము 

గానే ఉన్నది, అపసార్యతాం ఆయం వటుః = ఈవడుగు _ మెలేయుండు _ 

అవతలికి పంప (బడును గాక, 

ET కారామాడాన 

కః కః ఆత భోః _ ఎవరురా అక్క_(డ? ఇది నౌకరును ఎచ్చరించు తెజ6గు, 

చణ్తాలా నాం ఆదేళః దీయతామ్ = చండాలులకు _ దండ్యులని నిళ్చయింపంబడిన 

వారిని దండింపను సర్కారు ఏర్పణ చినవారు, (పాయక ముగా చండాలడజాతి 

వారుగా ఉందురు _ మౌదిగచారు. చారుదత్తు నొక్క_ని శోధనకునికి అప్పగించి, 

ఈయు త్రీరువు చేని అధికరణమండపమున నున్న వా రందబు వెడలిపోయి నారు. 

ఆశాశే _ మింటజూాచి చెప్పుచున్నా (డు _ మణి అభోకాప కేపములలో 

చేరిన ఆశాళ భాషి తమువంటిది గాదు పాలక ఆకాశభాపితేము _ రాజుం గుటీ పెటి 

శపించుచున్నా (డం, ఇది వే, వేం, కా స్త్రులవారి బొబ్బిలియుద్ధము 11. లోని “ఓఠోీ 
నానగం౦ండోి ఇత్యాది రంగారాయనియు, “రంగారాయండు వేం గేశేందు6 డను 

గుల్ * ఇత్యాది, 1. లోని పాపారాయ భాషిత ముంబోనిది _ అమర్షో నాద వొ 
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శ్లో, విమనలిల తులాగ్ని పా రిలే మే విచాే 

కకచ మిహ శరీరే ఏశ్యుదాతవ్య మద్య 

అథ రపువ చనాద్యా (బాహణం మాం నిహంసి 

వతసి నరక మ ్వే ప్పుత్రప్మొతె)ః న మేతః, ల 

అయ మాగతో౭స్ని, 

[ఇతి నిప్కా్రన్తాః నర్వ] 

ఇతి వ్యవహారో నామ 

నన మో ౬. జ్ర & 

క్కు_గును _ పాలక రాజుం గులి"పెట్టినది. శాపో క్తి _ అక్ష ముద్రారామసమున ఈ 

చాణక్య ఫాపీ.త ములును ఇట్టి వే -1 (67) అకా కే అత్యుంబద్ధ్వా ఎ దురాత్మక- 

రాతీస్య కేదానీం గమిష్నుని * ఇత్యాడియు (౧1. 81) _ ఆళాశే అక్షుంబదా [0 ౦ ష్య ఇత్యా ( ) అ శ్ర బద్దె స 

స్యగతమ్ _ రాషమన రాక్షస, ఏవ భవత। కాటిల్యబుర్ధి విజి గీపోః బురైళ్ళపకర్ష ॥ వ 

ఇ త్యాదియు, అర్జోప శ్నేపక _ ఆశాళభాపిత ముగాదు, 

వో, ర3, మే విచారే= నా విచారణ, విష సలిల తు లాగ్ని (పాథిల౯ తే _ 

చీరమును రుజువు చేయు దివ్యో పాయములు, విషము సలిలము తుల అగ్ని _ ఇవి ఎందు 

(పాథ౯తములో _ అట్టిది శాంగా, ఇవాకరీలే = ఈ నాశరీరమందు, ఆద్య = ఇప్పుడు 

కకచం దాతవ్యం = అం౦ంపము, కత్తి యావలనీనది _ (పయోగింపవలనీన దని 

వీక్ష్య = నీవు సొంతము గానే అట్టి దివ్య సౌ హా య్య ము లేకయే చూచి నిశ్చయించి, 

అథవా _ అట్టుశావన్న, సీవు సాంతము గాలాకున్న, రిఫపువచనాత్ చా = నాక్ 

కాని (శశారుని నీమజుంది _ మాటవలనం గాని, (బావ్మాణం మాం = (బావ్మూ 

ణుని నన్ను _ చంపంగూడ దని మన్వాదులును, నీమం(త్రులును ఇప్పినవాని నే, 

నివాంనీ = చంపుచున్నావు. (శావువు ఫుత్రపాత్రఃసమేతః = పుతుఆతోను 

పౌతులతోనుం గూడ _ మూండు తరాలవారితో _ నరకమ భ్యే = నరకములో, 

పఠని = పడుదువు, ఇది శాపో కివలె ఉన్నది, 

MR — 73 
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లతల కలతలు ను. లా నా వా తంల పాలాడానదనుననినకకానానానాలనాలా 

శళశారుండు స్నానము వేసి ఉజ్జ్వల వేషము దాల్చి అధికరణమండపమునకు 

పోయి, అధికరణివండు రాగానే తనడే చాయి తొలిఫిర్యాదుగా విచారింపకున్న 

బావతో చెప్పెదనని బెదరించి ఒప్పించి, దర్శిదచారుత్తుండు తన ఫుష్పకరండక 

జీర్ణ“ ద్యానమున వసంత సేనను, నగలు తీసీకొని గెంతు పిసికి చంపినాండు, పీను6 

గుపె నగలు లేవు మెడ వాచియున్నది, నేను చూచితిని _ అవి పి ర్యాదువాయిం 

చెను. అంతట ఆధికరణికండు వసంతే సేనత ల్లి ౦ బిలిపించి *నీకూతురు ఎక్కడి అని 

యడుగ గా చారుదత్తునింటికి పోయినదని చెప్పినది, అంతట చారుడత్తు(డు కీలువC( 

బడినాండు _ అతనికి లెక్క లేని యసాధారణపు దుఃశకునము లె నవి, మనన్సు వెళ 

వెందినది, ఆధికరణమండపమునకో వచ్చినాండు. అతని యాళశారముం జూచి, అత( 

డేపాపమును నేయు వాడు శాంబే అని యనుకొని, వసంత సేనంగూర్చి యడుగ, 

ఆమె తనవ నేస్తురాలు, తన యింటికి వచ్చినది. మతి తర్వాత తన యింటీకి మర 

లినది. ఎట్లు పోయినదో తాను కంటితో చూడలేదు అని యనెను. ఆసయమునకు 

అచటికి వచ్చిన సర్కాారుగుల్మాధికారి వీరవరండు వసంతసేన నిన్న చారుద త్తుని 

బండిలో నే పోయినది. తాను తన వారు బండిని చూచినారమని అన్నాండు, అంతట 

వానినే తటాలున వాకిట నున్న గుట్రముమో ద పోయి ఆతో(టకడ ప్రీ 

మున్నదా చూచిరమ్మున(గా, ఆత. డై చూచివచ్చి, ఉన్నది శవము, శ్రే? 

కుక్క_లు నక్క_లు పీంే తిను చున్నవి అన్నాండు. ఇంతలో మె లేయుండు, చారు 

దత్తుని చే వసంత సేనం జూచి, ఆపెనగలు ఆపెక ఇచ్చి రమ్మని పంపంబడి ఆటు 

పోవుచుండి ఇంతలో చారుదత్తుండు క చ్చేరికి పిలువంబడినా6ండదని విని, ఇటు కచ్చేరికి 

వచ్చినాడు. అక్కడ ఫీర్యాదు విని, మ్మితునిమి (ది (పీతి గౌరవముల చేత ఆతని 

గుణముల నుగ్గ డిం చి, ఆతని" ఈయసత్య వ్యవహారము వేయుదువటరా అని 

శోకారుం దిట్రి కొటంబోలా, ఆక (డును బదులు కొట్రంగా ఆజగడాన అతని సంక 

నుండి వసంత నేన నగనలమాట (కిందపడి, ఆనగలు వసంత నేనవే అని చారుదత్తుం డే 

అనగా, అచూకితో పట్టువడినట్లు ఫిర్యాదు గట్టిగా రుజువై పోయినది, చారు 

దత్తుండు తన తేట్టు చెప్పవలనీనదిగా ఏమియు చొప్ప లేదు, నమ్మ బడ దనియు ఆర్య 

కునిబండిమాట బయటికి పొష్క ననియు, అతనికి తా నభయమిచ్చితి ననియు ఊర 

కం డెను. శశారుండు జయాటోపముతో తన యింటికి మరలినాండు అంతట 

చారుదత్తుండు దోపియే యను నిర్ణయమును ఆధికరణికండు పాలక రాజానకం 
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చెలి పెను, దోషి. (వావ్మాణు.డైనను లెక్క సేయక రాజు అతనిని కొట్లు నెక్కించి 

చంపవలనీనదని యు తరువుపంపెను, అఆధికరణివండు చారుదత్తుని చండాలుర 
ఇ 

కప్పగింప్రు మని ఆజ్ఞ చేని వెడలిపోయెను. 

చారుదత్తుడు తన తల్లికి తన కడనమస్క్కాారము చెప్పుమనియు, రోనా 

సేనుం చెచ్చి తనవ చూపుమనియు -మె|కేయునితో చెప్పి పంపెను, 

వ్యవహారము అను 

తొమ్మిదవ యంకము 

ముగిసీనది 



దశ మో౭ జ్యా! 

వె, 

ఖా 

(తతః |వవిశోతి చాణ్ణాలద్య యెనాను గమ్యమాన 

శ్వారుద త్తః ) 

ఉభౌ 

శ్లో త త్మిం న కలయ కారణం నననధబగ్ధనయ నే నిపుణౌ 

అచిచేణ శీర ర్ట చేదన శరాలారోే షం కోకలా నః, ౧ 

[ తేక్కి౦ ౯9 కలఅ కాలణ అవవహాబన్థణఅ బో తిఉణె 

అచిలేణ శీశ వేఅణ ళూలాలో వేళు కళలన్ము ] 

ఇందు వసంత సేన (బదికి లేచి వచ్చుట చే చారుదత్తుని మోక్నముంన్కూ 

ఆర్యక(డు రా జగుటయు, శవి౯అపండు కలనీకొనుట మొదలగునది, నాటకము 

ముగింపు చెప్పబడును, 

చక్జాలద్వరేంన ఆనుగమ్యమానః _ ఇరువురు చండాలుర చే వెంబడీంప: 

బడుచు _ చారుదతం (డు (ప వేశించును, 
టు 

వ్ల, ౧. తట్ కిం = మఖెందుకు ల కారణం = కారణమును _ ఎందుకు 

చంపుట ఆని_న కలయ = ఆలోచింపకు _ కశారణముతో మన కేమి పనికి రాజాజ్ఞ, 

దానిని నెణి వే ర్రుము, అంతే. నవ వధ బననే = కొత్త కొత్త విధాన చంపుట, 

కారాగారమున క ట్రి వేయుట _ వీనిని జరుఫుటలో, నిఫునే = నీర్చరులము! ఆచి 

శేణ = విలంబమే లేక, శ్రీషళా చ్చేదన శూల ఆరో పేషు = తల నఅకుట, కొల్లు 

ఎక్కి_౦ంచుటలయందు కళలౌ స్వః = ీపకారుల మగుదుము, 

మాకు ఆనుకొనవలనినది ఏ మున్నది? కారణమును అలో చింపము, దానితో 

మౌన పనిలేదు, సర్మా_రు ఉత్తరువు, కొత్త విధముగా చంపుట, కొ త్తవిధము గా 



అవనరత ఆర్యాః, అవనరత, ఏవ. ఆర్యచారుద లేక; [ ఒశలధ 

అజ్ఞా, ఓశలధ,. వశే అజ్ఞచారుద తె ] 

న్లో, దత కరవీరదామా 

గృహీత ఆవాభ్యాం వధ్యపురుషాభ్యాం 

దీవ ఇవ మన్షనస్నేహాః 

సోకం సోకం శయం యాతి, స 

[ దిల్ణక లవీలదా మే ౫హిచే అ మ్లేహిం వష పులి కే సేహిం 

దీవే వ్య మన్ద శే మాకో ధోఅం హోఅం ఖఅం జాది |. 

చారు( నవిషాదమ్ ) 
నడా నానా ఆ న =. బలా నా. 

ద. ద ద తా బా 

కారాగారమునకు తెచ్చి పడ వేయుట _ వీనియందు “శీర్చరలము, ఒక్కు_ని మిష 

ములో తల నటికికేయుందుము,. ఒక నిమిషములో కొటు ఎక్కి_౦తుము, (అందు 

ఎంతయు నేర్చరుల మగుదుము, 

అప సరత ఆర్యాః _ అయ్యలారా, తొలంగిపొండు _ (దారినుండి పాండు 

తొలంగి _ ఏషః ఆర్యచారుద త్రేః = వీండుగో ఆర్య చారుదత్తు (డు, 
నం జో 

న్లో, ౨ ద త్తక రవీరదామౌ = ఎజ్జుగ న్నేరు వూలమాలలు వేయంబడి 

గాడు _ ఆవాభ్యాం వధ్య పురుహాభ్యాం = చంపు నౌకరుల మెన మౌ చేత, 

ou = పట్టుకొనండినాండు, మన్స స్నేవాః = చమురు తగ్గి పోయిన, దీప 

= దీపమువళి, సోకం స్రోకం = కొంచెము కొంచెముగా క్షయం యాతి = 

తాటి పోవుచున్నాండు, 

మెడలో ఎజ్జగ న్నే రుదండలు చేసీ నాము _ ఘూతకుల -మెన మేము పట్టు, 

కొన్నాము. (మణి మేము ఏమియు చేయక యే, ఆపాటికే అయ్య; చమురు తగ్గి 

పోయిన దీపమువ లె _ తాటీిపోవుచున్నా (డు, ఇం కేమున్నది* 

సవిషాదమ్ = దుఃఖముతో, 



కిల నృుచ్చకటికమ్ 

శ్లో, నయననలిలసి కం పాంశు రూశ్రీకృ తాజ్ఞం 
పిత్ఫవనసుమనోభి ర్వేష్టి తం మేశ రీరమ్, 

విరనమిహా రటనో రక్కగన్ధానలిపృం 

బలిమివ వరిభోక్తుం వాయసా నృర్కయన్తి. 3 

చాజ్ఞాల._అవసనర తార్యాః, అవనరత, [ ఒశలధ అజ్ఞా 

శీశలధ ] 

శ్లో కం వశ్యత ఛిద్యమానం నత్చురువం కాలవరశుధా రాభిః, 

సుజనశకునాధి వాసం నజ్జనపురువ[ దుమ మేతమ్, రో 

కో 3, మే శరీరం = నాజేవాము, నయన సవిల నీ క్షన్ = కన్నీటితో 

తడుపంబడినది. పౌంసు రూకీ కృశాబ్లమ్ = ధూళిచే కక వాచేన యవయవములు 

గలదె నది, (ఆ చెంత కోమలము సుకుమారము _ నుటి ఇ మైపోయినది,) పితృవన 

నుమనోభిః జేషితమ్ = వలకాటి వూల చేత చుటంబజీనది, ర కగనానులి పమ్ = 
౬ య ళ్ జాలి @ టు 

ఎజి గందము వూయంబడినది _ ఇవన్ని యు ద్వితియలు - ఆటి దీనిని, బలిం ఇవ = 
ts 

పూజానివేదనము _ శానుకం బోలె విరసం = చెవికి వెగటుగా రటన్తః ౯ 

కూయుచున్న వె, వాయసాః = కాకులు, పరిభో కం = ప్రాడిచి మెక్కు_టకు, 

తకజాయ ని = కోరు చున్నవి, 
ర) 

బలి చల్లి నప్పుడు, తొ(టుపాటుతో మిక్కి_లియు కూయును, కాకులు _ 

బలికిని వూజపువ్వులు కలయిక ధూళికమ్ముట మేక కోడి మొద లెనవాని నెత్తురును, 

వాసనలును చేచిక చల్లుదురు కదా, శావున ఇపుడు నా వేసాన నేను అట్టి బవలి లె 

ఉన్నాను, అట్టి వారిని ఇటకు తెచ్చుట యు చంపిపాఅ వేయుటయు, పీనుంగుమో6ద 

తాము మూ6ంగుటయు ఆచోటి కావలక అఅవాటుపడెయున్నది, ఇపుడు వీనియె 

డను అవి ఆటు ఆచరించు చున్నవి, 
యి 

న్లో, ఈ... కిం పళ్యథ = ఏమి చూశెదదు! సత్కురుషం = సజ్జనుని! శాల 

పరశు ధారాఖీః = కాలము నెడు గొడ్డటిక అక వాదచేత, ఆంచు చేత, ఇద్యమౌనం = 

తెగంగొట్రంబడు చున్న, నుజన శవన ఆధివాసం = సుజనులు ఆఅనుపతులకు ఉనికి 

పైన, సజ్జన పురుష ద్రుమం ఏతమ్ = సాధువను ఈ చెట్టును కిం పళ్యథ = ఏమి 

చూచెదరు! 
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[ కం పేక్టధ ఇిజ్జన్నం శవ్వులిశం కాలవలశుథాలాహిం 

శుఅణశ ఉణాధి వాశం శజ్జణ పులిశద్దుమం ఏదమ్ ] 

ఆగచ్చ రే చారుద త్త ఆగచ్చ. [ అచ్చ లే చాలుదత్తా, ఆఅచ్చ | 

చారు. పురుష భాగ్యానా మచిన్తా రః ఖలు వ్యాపారోః, య 

దహా మిాదృశీం దశా నును పావ్వః, 

క్లో", నర్వగా_లేషు విన్యన్తై రక్కచన్షనహ స్తన: 

విష్టచూర్షావకిర్షశ్చ, పురుషో ఒపహాం వళూకృతః, సే 

(అగతో నిరూవ్య) అహో, తారతమ్యం నరాణాం! (నక రుణమ్) 

ఆఅందజకు మోక ఆశ్రయ మెనవాండు పోయినాండు ! ఇదిగో చచ్చినాండు ! 

చచ్చినమే! ఇంక నేమి చూ వెదురు! 

ఆగచ్చ శే చారు? త్ర _ ఓరి చారుద తే, రారా _ తామును ఈపొగ డలు, 

తా మెటి(గిన జనవాక్య ములు పలువచున్నన్తు తేమ నౌకరింబట్రియు _ ఆత 6 

డిప్పుడు తనువే కొతున వేయంబదవలనీినవా( డగుటంబట్టియు. అట్రి రాజాజ్ఞ యు 

రండ రాబట్రియు _ ర యనుట, శోరము రుజువు శాక దండింప౮ బడండుగదా, 

ఇక గౌరవ మెక్కు_డిది? ఓరి _ అనుటయే., 

పురుష భాగ్యా నాం = జనుని అద్భ ప్రాలయొక్క వ్యాపారాః = పనులు, 

అవి యెప్పటికి ఏమి సేయునో, అచిన్న్యాశ ఖలు = ఊహొంపందగినవి కావుగ చా, 

శో, ౫. ఫురుషః = మౌనిసినే, (నేను), సవ౯ గా లేషు = అన్ని యవ 

యవములందును, విన్య్తేః = ఉంపంబడిను, పహ సక? = (ఐదు. వేళ్ళు ఆగ పడు 
రడి ఎట షా 

చున్న చేతుల ముదల _ గురుల _ చేత _ ఇటీ వానిని ఇటు అఅంకరింతురు అనుట, 
అటి ౬ య 

సిప్త చూణా౯ావకీణ౯ః చ = అంతట పిండిపొడి చల లబడినవాందను సయితము బి, 
యు 

ఆవాం = నేను, పళూకృతేః = (దేవతల కై వ) చేంటపోతు గా చేయంబడితిని, 

నాదేహాన ఈమౌాలలు వూ(తేలు చల్లులు నన్ను జంటపోతుం జేసి వేసీవవి, 

అ్మగతేః నిరూప్య _ ఎదుట పరికించి చూచి, 
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నో, అమిోాహీ దృష్ట్యా ముదువేత మేత 
ర్ం ట్ 

న్నర ష్టం థిగ సి త్యువజాత బావ్బాః 

అశక్ష్నువన్నః వరిరవ్నీతుం మూం 

న్వర్షంలభ సతి వదస్పీ పొౌరాః. ౬. 

మవాజ్డాలా.__అవనర తార్యాః, అవనరత, కిం వశ్యతే 1 

[ ఓశలధ అజ్ఞా, ఓీశలధ, కిం వేక్టధ 1 

క్లో, ఇన్ద్రః (వవాహ్యమాణో 

గో వనవః సంకమ శ్చ తారాణామ్ 

సు పురువపాణవివ ల్సి 

శ్చ తా్యార ఇమేన (దహ్ట్రవ్యాః, 2 

న్లో, ౬. అమీ పౌరాః = వీరుగో పౌరులు నుదుపేతేం = నాచేపాదం 

బడిన, ఏతత్ = దీనిని _ ఈదశను, దృష్ట్వా = చూచి, మత్యఃాం ధిక్ _ మృత్యువు 

నక వశు(డు మానిని ఇసీ శచీ (ఏమి జన్మ ఆని, ఊపజాతి చాప్పాః . పొడమిన 

కన్నీరు గలవారె, మాం పరిరవీతుం అళథ్నవ నః = నన్ను కాపాడను అసమ 

థుకాలె, స్వగజాం అభ స్వ ఇతి వద ని = స్టగకామును పడయుము అని, పలువ 
మా అనాటి 

చున్నారు, 

వీరుగో పౌరులు నన్ను చూచుచున్నారు. ఈనాదళను చూచి, శీ 

మళత్య ౯ జన్మ యెందుకు, ఇట్లు చావుకు వసమగునది _ అని కన్నుల నీరు కాచుళాచు 

కాము నన్ను శాపాడ నళ క్రలు అని తెలీని (మటి నన్నెంతయు ఎటుంగుదురు 

గాన్రపో సగ కాము వేరు అని పలుక చున్నారు, 

కిం పళ్యథ = ఏమీ చూతురు! పొండు, అవతలికి పొండు, 

శ్లో, ౭, చూడకూడదు ! (పవావ్యామాణః = వలసపోవుచున్న _ తేన 

రాజ్యమునుండి ఠతజుమంబడి బయటికి పోవుచున్న, ఇన్దః = రాజూ _ నే (దస్తవః _ 

చూడ (బడందగ (డు. అట్లే గోప్రసవః చ = అవుఈనుటయు _ తారాణాం = నక 



దశ మోఒజ్య- $ ర్ి 

[ 9న్రే వృవాహిలఅనైై 
గోవ్చశ వే నంక వుం చ తాలాణమ్ 

శుపులిశ పాణవివ త్రీ 
చత్తాలి ఇమే ఇ దట్టవ్యా ] 

ఏక ః._..అ-రే ఆహేన్వ, పశ్య వశ్య, ( హాసే ఆహీన్తా, వేక్ట 
"దీక్ష ] 

ఖ్ 
శ్లో నగరీ వధానభూతే వధ్యమానే కృతాన్తాజ్ఞయా 

కిం రోది త్య నృరితు మథ వాన్మఛే వ పతతి వ[జమ్. తౌ 

[ ఇఅలీవధాణభూ టే వీ అనె కదన అక్షాఏ 

కిం లుఅది అనలికే ఆదు అణవే*, వడది వచే ] 

(తేములయొక సంకమః = దాటుట జరుగుట _ జరిగిపడుటయు _ ఆశే, 

నుపురుష (పాణ విప తి చ = సజనుని (పాణమునన్ ఆపదయు _ చంపయడు 
ఆని జ 

టయు _ అనుట _ ఈనాలుగును చూడంగూడనివి _ చూడంగూడదు, 

చం డాలురును చారుదతుని సుఫవురుంహు. డనుచున్నారు, మటీ తాము రాజు 

నొకరులు చంపవలనది తను పని, వానిని చంపు మని రాజు పట్టియిచ్చి నాయడు 

తాము పట్టుకొని పోవుచున్నారు, మీరు ఏమి చూతురు? కూడదు పొండు _ అని 

చెప్పుచున్నారు. 

శీ గ్ర ఆహీంశా, చూడురా చూడు _ ఆహీంతు డని వాని పేరు, 

న, రా కృతా న్హాజయా = విధినియోగము చేత, నగరీ [పధానభూ తే = 

ఈయూరి కంతటికి (పధాను(డైనవాండు (చారుదత్తుండు వధ్యమా నే చంపల 

బడుచుండ(గా, కిం ఆ న్పరికుం రోదితి = ఏమి బయలు _ ఆకసము _ ఏడ్చుచున్నది! 

అన్న భే = (మబ్బు లేకండ6 గా, వజం పతతి = పిడుగుపడుచున్నది ! ఈ యు త్చాత 

ములు తోచినవి, 

గొప్పవారి చావువ ఉ తాక ములు ఇట్టివి అగపడుట (ప్రసిద్ధ మే, వట్టి వటి బయలులో 

ఏడ్పు, (మబ్బు లేకయే పిడుగుపాటు ! మటీ పాలక రాజు సౌశనమును ఆర్యవని 

MR — 74 
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దితీయః_అశే గోపా, [అలే గోహో, |] 

తో నచరోది త్య న్నరితుం ఎనెపాన భేవతతి వ జము, 

మహీళానమూహా మేఘా న్నివతతి నయనామ్బుధారాభః. ౧౯ 

[ఇ అ లుఅది అన్వలి శై జల అణచ్చే వ వడది వీ 
మహిలాక మూహమే హీ నివడది ణఅణమ్ము ధారాహిం ] 

అవీ చ, [అవి అ], 

శ్లో, వధ్యే నీయమానే జనన్యసర్వన్య రుదతః 

నయననలీలై ః సిక్ ర ఛ్యాతో నోన్న మతి రేణుః ౧౦ 

( వజమ్మి గేఅమా జే జణళ్ళ శవ్యశ్ళ లోదమాణశ్ళ 

ఇఅణశేలి లేహి విత్త లచ్భాదొ. ణ ఉణ్ణమఖ లేణూ |]: 
i. న. క. ద తాలాతాుా ద ద ల గ 

రాజ్యమును నూచించునవియు అగునా * అవియే (వ ధానత రము లతేమో ఎవరును 

ఇపుడు ఎెటుంగర్కు ఊహింపరు, అనే గోవా _ ఒరి నోవా, ఆహీంత అనియు గోవా 

అనియు ఆ ఘాఠకుల పేరు, (ప జేశమున నే, పీరు చెప్పవన్నను, తా మెవఠతో 

ఆతా మే చెప్పుకొన్నారు _ నవవధ బగ నే నిపుణౌ _ మొదలె నదిగా, (పేషుకలకు 

వా చెవరో తెలియుటకథ _ రంగాన (పవేశించినవారు ఫలానా అని తెలియుటస 

"జేఅు చావ్యామాొగ౯ ములు అపేక్షణీ నములు కాకూడదు _ నాటక మాడించు 

వారు (పకటించు కరప త్రములంబోనివి, ఇపుడు వారి యొండొరుల సంబోధన చే 

రిపేర్లును "తెలిసినవి, 

నో, ౯ ఆ ర్లరికం న చ రోదితి = ఆకాశమును ఏడ్చుటలేదు, అన్న భి 

వ జమ్ నె సవ పరతి = (మబ్బు లేక పీడుగును పడుట లేదు. (అవి శాదు అవి _ మణ 

నుహీిళ్లా సమూవా మేఘాత్ = ఒస్త్రీలగుంపు అను మేఘమునుండ్కి నయనామ్ను = 

కన్నీరు థారాభి = ధారలుగా నిపతేతి = పడుచున్నది, 

వో ౧౦. వభ్యే నీయమానే = ఈచంపందగినవాండు కొనపోంబడుచుం 

దగా రుదలతః = ఏడ్నుచున్న, సవజా స్య జనస్య = ఏలజనులయు, నయన 
cn 

సలిలె! కన్నీళ్ళతో, సిక్తః = తడినినదై, ర థ్యాతః = చాటనుండి, రేణుక = 



దశ మా 2 జు. ః ర్్ర్ర/ 

హూారు____( సిరూవ్య నకరుణమ్ ) 

త, ఏతాః పున ర రగ తాః (ప్రై యో మాం 

వా తాయనా గ్టేన వినిఃసృ తా స్యాః 

హో చారుద శే ర్యేభిభావమాణా 

బావుం (వణాళిఖి రి వోత్పృజన్ని, ౧౧ 

చాక్జా ఆగ చ్చ చే చారుద త్త, అగచ్చ. ఇదం ఫఘోవణ 

స్థానమ్, ఆహాత చేద్దనుమ్, ఘోవయత ఘోవణమ్. [ ఆఅచ్చ 

లే చాలుదకా ఆఅచ. ఇమం ఘోవణట్టాణమ్, ఆహా 

 . టం టు వానా. న _ వా - pan 

నిదూప్య సనక రుమ్ = పరికించి, ఎంతె యు దుఃఖముతో _ .జాలితోయనట్లు గా. 

శో ౧౧. ఏతౌాః ఫునః = వీరుగో మటీ, వామృకాగశాః = మేడలం ల ఫు నీ 
జేరినవారె, _ ఆవిధిలోనంతయు మేడలే, ఆంత గొప్ప సంపన్న మెన నగరము 

ఢూజ్ఞయిని _ అనుటయు అనుస౦గికముగా _ మనక తెలియవచ్చును _ (పయః = 

స్త్రీలు, మాం = నన్ను, చాతాయనాభేకాన = కైశిక భాగముగుం డా, కుని 1 

సృతొస్యాః = వెలికి వచ్చిన మొగములు గఅవారె, హో చారుద ఎత్తే ఇతి అభిభాపు 

మాణాః; = అయ్యో చారుథధ త అని నన్ను పిీలుచుచున్న వారె, నాకు తమ్ముం 
a) QO 

చెలుపుచు తేమ దుఃఖమును అసహాయతను తీలంచుకొనుచు, చాప్పం = కన్నీటిని, 

(పణాళీభిఇవ = గొట్లాలతోనుం బోలె ఉత్స్ఫృజ ని = విడుచుచున్నారు _ 

కన్ను లే చేపల గీపల 'రూపఫు మూతులు గల గొట్లములు - అనుట, ఆనీళ్ళతో చారి 

మనస్సునిండి ఆడి యా గొ బ్రములగుండ బయటికి పాము చున్నది, 

ఇదం ఘోపణస్టానమ్ = ఇది చాటింపు చోటు _ మొదటిది? ఇట్లు వధ్యుం 

గొనివోవున పుడు చాడు ఫలానా అనియు, వాని నేరము ఫలానా ఆనియు, దానికి 

ఈదండన యనియు మజెవ్వ+రై నను అట్టిది చేసిన ఆెటు కలుగుననియు, అట్రివి 

ఇక కలుగనీవండుటకు చేశాన శాంతికి భషదమునకు సర్కారు చాటింపు. ఆవాత 

డిల్గెనుమ్ = కొట్టుడు రాయిడిగిడిగిడిని _ డప్పును, ఘోసణాం = చాొటింస్రున్కు 

ఘాోోషయత = బాటింపు(డు, 
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ఉభోొ.... శృణు తార్యాః, శృణుత, ఏమ సార్గవాహవినయ 

దత్తన్య నప్పా, సాగరదత్తన్య పుత్రక ఆర్యచారుదత్తో నామ, 
వలేన కి లాకార్యకారిణా గణికా వసన్మశేనా అర్థకల్యవ ర్శన్య 

“కారణా చ్భూన్యం పుష్పకరణ్ణక జీరో ద్యానం (వ వేశ్య బాహుపాశ 

బలాత్కాశేణ మారి లేతి వమ నలోవ్వా) గృహితః, స్వయం చ 

(వతివన్నః, తతో రాజ్ఞా పాలకేన వయ మాజ్ఞప్తా వతం మార 

యితుమ్. య ద్యవర ఈద్భశ ముభయలోక విరుద్ధ మశకార్యం 

కరోతి త మపి రాజా పాలక వవ మేవ శాస్తి. 

[ శుణాధ అజ్ఞా, శుణాధ, వశే శత్భ వాహవిణ అద తృశ్ళ 

ఇతి కే ఆాఅలద త్తశ్ళ పుతశే, అజ్జచాలుద త్తే గామ, వీదిణా 

కిల అక జ్ఞకాలిణా ఘుణిఆ వశ న్న కేణా అళ్థేక ల్లవ_త్తృళ్ళ కాలణాదో 

శుజ్ణం పువ్ఫక లజ్జ అజిక్షుజ్ఞాణం వ వేళిఅ బాహుపాశ బల్ల క్కా లేణ 

మాలిబే త్తి వశే శలోత్తే గహిదే శఅం అ వడివళ్లే, తదో లన్లా 

పొాలవణ అమ్మే ఆలా త్త వదం మాలేదుమ్ - జది అవలే ఈదిశం 

ఉభ అలోఅవిలుద్డం అకజం కలేది తం వి లాఆ ఎవ్వం చేవ శాశది ], ధీ జ్ ద్ 
రం ల. అవాతో 

ఏతేన కిల అశార్యశారిణా = కూడనిపని _ పాపము _ నేయు ఈతని వేత 

నటు గణిశా ,... = బోగముది వసంత సేవ డబ్బుసక్షికూటి శారణమువలన, ఎవరు 

లేని పుష్ప కరండక జీణోకాద్యానము అనుతోటలోనికి కొనిపోయి, భుజములే 

(తాళ్ళు చుట్లి బలవంతముగా గొంతుపీనీకి చంపంబడినది అని ఇతండు ఆదొంగి 

లించిన వస్తువులతో పట్టుకొనంబుడినాండు, తాను సొంకముశగా (తప్పును) ఒప్పు 

కొన్నాడు. కావున(ఆంకట) పాలక రాజా వేత మేము ఆజ్ఞాపింపయిడితిమి _ వీనిని 

వంపుటప, యది ఆపరః ఈదృళం ... = మతీయెవం చేని, ఇట్టి యివాపరనులక 

శెంటికిం గాని అళార్యమును _ చేయ(గాడని పనిని _ పాపమును, చేయు నేని, వానిని 

సయితము రాజు పాఠలపండు ఇట్లే దండించును, (కబజ్డార్ ), 
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చారు. ( సని ర్వేదం, న్యగతమ్ ) 

న్లో, మఖశతవరిపూతం గోత ముద్భాసితం మే 

నదసి నిబిడ చైత్య బహ్మఘో పై: పురస్తాత్ , 
మమ మరణద శాయాం వర్శమానన్య పాను 

నృదనదృశమనుషమై క సమ్యతే ఘోవణాయామ్,. ౧౨ 

( ఉద్వీవ్య, కర్ణా విధాయ) హో (పియే వనన్నసేనే, 
జొ 

దుఃఖముతో, సని వేజాదమ్ = (ఐహీకములమి6ద)ు రో6ంతపడుచుని రాళ, 

శో ౧౨. ఫురసాత్ = మునుపు, మే గో తమ్ = నావంశము, మఖ శత 
లా జాతి 

పరిఘఫూతం = నూటుల యజముఠల చేర, పవి్శిితము చేయంబడి, నిబిడ వె త్య(బవ్మా 
మా యు 

ఘాశేయే॥ = తెంపు లేక గటిగా బిగరయెన (యజూాగ్ని సంబంధయమెన మవేదధ్వను 
రం వక OG 0 దు డుం 

అతో సదనీ = యజ సదస్సునందు, ఉద్భానితం = విరాజిల్ల ( జేయు.బడినది, 
ఇ 

వమురణద కాయాం వత ౯మౌానస్య = చావుదశలో ఉఊన్నవాండ నెను మమ తత్ = 

నాఅద్వి అట్టిది, గోత్రము _ నాతాత పేరును నాయన పేరును నాపేరుతో కూడ 

చెప్పి, యాగో తము, అసద్భశపురుషైః = నీచులైన చండాలులవేత, ఘోష. 

కాయాం = వాటింపులో, పాపః = పాపములతో కూడినదిగా, ఘుమ్య తే = 

చాటింపయబడు చున్నది. 

మునుప్రు మొతార, నాయన, నీను లెక్కలేని యజ్ఞ ములు చేసినాము, 

యజ్ఞ సదస్సు. అవిరత _ ఉచ్చెర్ _ -జీదఘాోేపషముఅతో ధ్వనించినది. వానిచే 

వంశము ఎంతయో పవిత్రమె పోయినది, అటి పవ్మిత్రీతయు పాగ డ్తయు గన్న 

ఆగో[తము ఇపుడు ఈమౌదిగవారిచేత దీనాథ౯ మీహాత్యా దోషముతో 

మవాటింపం బడుచున్నది, 

ఫఘాోోపణముం దఠ౦చుకొ నీ ఈ ద్వేగము పొంది _ వినంగూడని మాటలు, 

పాపిప్పములు, అని చెవ్రులుమా సీకొని, హో ప్రియే వస న్ఫ సేనా! హ్మోపేయసి వసంత సేన, 
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క్లో, శశివిమలమయూఖశు భద న్ని, 
సురుచిరవి దుమనన్ని భాధ రావి, 

తవ వదనభ వామృతం నికీయ 

కథ మవతో ప్యాయశోవిషం విశ్తామి, ౧౩ 

ఉభొ___అవసనర తారొాాః, అవసరత, [ ఓనలధ అజ్ఞూ, 

కీశలధ క! 

క్లో, వవ గుణరత్ననిధిః సజ్జనదుఃఖానా ముత్తరణ సేతుః 
అసువర్లం మణ్జనక మవనీయ తే ఒద్యనగరికః. ౧౮ 

[ ఏశే గణలఅణణిపీ శజ్జ్ఞణదుక్టాణ 6 తృలణ శేదూా 

అశువణ్ణం మలణ్ణానఅం అవణీఅది అజ్ఞ ఇలఅలీవో ] 

శ్లో, ౧౩, శకి విమల మయూఖ కుభద న్ని = చంద్రుని పళపళని కిరణ 

తులవలె తెలనైన దంతములుగలదానా్సా నురుచిర విదువము సన్ని భాధ కౌష్టి = 

నంతయు అంద మై పవడమునక సమాన మెన అధరోష్టము గఅదానా _ తేన వదన 

భవ అమృతం నిపియ = నీనోట పుట్టిన (యధరా మృతే మును అని, కథం = ఎట్లు, 

అవళః = నావసములో లేనివాండ నె, ఇట్లు ఘాతువలచేతం బడి, అయశోవిషం = 

ఈనిన్నుగొంతు పినికితి నను అపక్షీ ర్రియను విషమును. పీవామి = (తాగుదును ! 

మెన్న రాతి నీవు నవ్విన నవ్వులయా పండ్ల వెన్నెలకు తనిసితిని అంతట 

ఆయధ రామృత మానితీని, (తోటలో కలనీకొని కాలశేపము చేయుదమని 

సం కేశ మేర్ప్సణి చి, మెం తెంత కో ఉప్విళులూరితి నే) మటీ యిట్లు సీగొంతుపిసీకి 

చంపితీనను అపయకశన్సు చెవులు నిండుచున్న దే, ఈఘోేపణచే దానిని ఎట్లు 

(తాగుము నే (పేయసీ ! 

శ్లో ౧ఈ. ఏషకావీ(డు ఈయన, గుణరత్ననిధిః=సద్దుణము అను రత్నృమా 
అవ నిశ్నేపము _ పాతజ, సజ్జన దుఃఖానాం ఉత్తరణ చీతుః _ సజనులవ 

'లేమిడి మొదలగు దుఃఖములకు, (సము దముం బోని వానికి దాంటుట కైన వం తేన, 

నగరీతః = పట్టణమునుండి (బయటికి వల్ల కాటిక్సి, ఆ నువ ర్లంమండనకం = (బంగా 

రముతో చేయంబడని) పురుషరూప మెన (ఈపట్టణ ఫు “డవు, అపనీయ తే = 

తొలంగించి కొనిపో(బడు చున్నది, 
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వన్య చ్చు | అక్జం చ, 
న్లో, సర్యః ఖలు భవతి లోశే 

లోకః సుఖసంస్థి తానాం చినాయుక్తః 

వినివతితానాం నరాణాం 

(వీయకారీ దుర్తభో భవతి, ల 

[శ వ్వే స్టే హోేద్ది లోవ 

లోవ శుహశంకిచాణ తతిల్లః 

విణివడిదాణం ణలాణం 

వీఅ-కాలీ దుల్హ్లహోే హోది ], 

చారు... ( సర్వతో 2_వలోక్య ) 

శ్లో, అమో హీ వస్తా? నృనిరుద్దవ కా) 

[(వయాన్తి మే దూరతరం వయ స్యాః 

నం అండా నా న. జా a —_— 

సదుఇశాలి సజనోపశారి ఊరికి తొడ వెనవాండు వల్ల శాటికి కొనిపోC 
౧ జ a 

బడుచున్నాండు, పొండు అవతలికి మారు పొండు, 

శో ౧౫ లోకే సవక౯ః లోకః = లోకమున ఎల్ల జనమును, నుఖసంన్జి 

తానాం = సుఖములో నున్న వారికే, చిన్గాయు కః భవతి ఖలవన _ సాయపడు 

ఆలోచనతో కూడుకొన్నది ఆవునుగద్యా వినిపతితానాం = నుఖము తొలంగి 

విపతులం బడిన కష్ట కాలము వచ్చిన, నరాణాం = మొనునులకు, (పీయకరీ = 

(పియముచేయువాండు, దులకాభః భవతు = ఆరుదు అగును. 

కలవానికే దాన మిచ్చుటయు, బాగుగా _ మంచిస్థితిలో _ ఉన్న వానిక్ 

సాయపకుటయుంగాని, లోకాన లేనివానికి దానమిచ్చుటయు క పాలలో పడిన 

వానికి ఆదుకొ నుటయు అరుదు, 

నవజాత; అవలోక్య = తంతట కలయంజూచని, 

నో ౧౬ అమా మే వయస్యాః = వీరుగో నా మ్మితులు, సరివయసువారు 

వస్తాాన్న నిరుద్ద వశాాః= ఉత్తరీయపు కొస. చెరంగతో _ మొగము వాటు 
టు 9 జాలి (థి అజ వావీ 
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వరో 2వీ బన్గుః నమనంసిత నం, 
థ్ గటి 

మతం న క్స్ ద్విమమస్థితన్య, ౯౬ 

చాణ్తాలౌ.___అవసారణం కృతమ్, వివికో రాజమార్లః,. త 

దానయ టెనం దత్రవధ్యచిహ్నమ్. [ ఓశాలణం కిదమ్, వివిత్తం 

లాఅమగమ్, తా ఆశేధ వదం దిణవ జ చిణ మ్], 
౧ ౯౩ య వా 

(చారుదత్తొ' నిఃశ్వన్య ' మైలేయ భోః? 1 ౨౯ 

ఇత్యాది పఠతి) 

[ నేపక్య ] 

వేసికొని దూరతీరం (పయాన్ని = ఎంతయు ఎడనీపోవుచున్నారు, సమసంస్థి 

తస్య = మం చిస్థితిలో ఈన్న వానికి _ చెవము అనుకూలముగా నున్న వానికి పరః 

= శ తువును _ పరాయివాండును, బనుః = బంధుండగును, విషమస్థిత స్య = 

చెవము (పతికూలించి యిబ్బందులలో నున్న వానికి న కశ్చిత్ మి(తమ్ = ఎవడును 

మి(కేము గా యను, 

వీరునో చావయన్యు లే, మొగము కప్పుకొని, ఎటుంగనివారివ లె, ఎడసి 

దూరముగా పోవుచున్నారు. నాక కాలము ఇట్లు వచ్చినది, కాలము బాగుగా 

నుండి మం చిస్థితిలో నుండంగా, పరాయివాంజే లేండు _ శ(తువు సయితేము 

బాంథధవము పోటించును, కాలము చెడి ఆపదలలో పడిన, అప్పుడు ఒక్క_(డును 

మి(తు(డు కాగు. 

అపసారణం కృతం = జనులను తొలగించుట ఐనది, దూరముగా తెచ్చి 

నాము, ఇక్కడ రాజమౌర్వము, వివిక౦ =నిరనముగా నున్నది, తత్ = కావున, 
లె నాల జ్జ 

దత వధ్యచీవ్నాం = చంపంబడుట కైన గుబుతు పెట్టయిడిన వానిని, ఆనయత = 

చేరంగొని రండు _ అట్టు చేరరావలనీనచారు ఎవరెనను ఉన్న, ఇది రోవాసేన 

"మె తేయ (ప వేళ నూచనయు. 

చారుదత్తుండు మె. తలేయుని, ఇల్లాలిని, కొడుకును రోహా నేనుని తలంచు 

కొని యేడ్నును, చూ, 1x 20 శ్లో 
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హో తాత, హో (పీయవయన్య, [హో తాద, హాోపీఅవఅన ]: 

బారు ( ఆక ర్య, నకరుణమ్ ) భోః న్యజాతిమహాత్సర, 

ఇచ్చా మహ్యం భ్వతేః నకాశాత్ (వతిగ హాం కర్తుమ్. 

చాడ్జాలా__కి మస్మాకం హస్తాత్ (ప్రత్మిగహం కరోమి? 
[కిం అమ్ష్హాణం పా తావో వడిగహాం క తేళి? 

థ్ ౧ 

చారు.__తాన్నం పాపమ్, నావరీతమ్యు కారీ దురాచార పాలక 

ఇవ చాణ్ణాలః, తె త్సర లో కార్దం పుత్రముఖం (దష్టు మభ్యర్థయే, 

చాజ్ఞాలా__ఏవం |కియ తామ్, (ఎవ్యం కరీఅదు ]. 

[ నవ్య 
హాతాత _ అయో నాయనా వపియవస్య, అయ్యో వ్రీయవయన్యుండా _ 

అని తెరలోపలనుండి రోవా సేన మె కేయుల ఏడుపు _ అజఫు _ వినంబడినది, 

స్వజాతిమవా తర _ కీ మాదిగదొరా, సీవఅనను దానము గొనుటక కో ౭దను_ 

కోరిక తీచుజాకొన. గో రదను, 

కిం అస్మాకం ==, = ఏమి మొవేతినుండియు పుచ్చుకొందువా * 

శామ్ పాపమ్ = ఆ (ఆట్లు పతీ గహీిం చ్చు పాపము శమించును గాక. న 

ఆ పరీత్యు శారీ దురాచార = సరి సరికాదు అని ఆలోచింపక పనిచేయువాణడు 

కాడు _ పాలక ఇవ = పాఠఅకనివటె, 

చేను తన్ను అడుగుటయు, అట్లు అడిగించుకొని తాను నాన ఇచ్చుటయా 

ఆను కూడనిపనిని వేయండు మౌొదిగ వాండొనను వీడు. అట్లు చేయువాడు రాజు 

పాలకుండు, తాన వెనుదీయుట _ ఆ(పశ్న _ కొందువా అనుట, చేను ఒక కోరి 

కను యాచించితిని గాని మివలన ఏదేని చానముంగాదు తత్ = కావున, పరలో 

కాథ౯ాం పు త్త ముఖం (దష్టుం అభ్యథ ౯ యే _ కోరుచున్నాను, నాబిడ్డను నాకు 

చూప్ర డు, 

ఏవం కియతౌం = అట్లు చేయబడును గాక, 

MR — 75 
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హా తాత, హో పితః, [హో తాద, హో అనుక |, 

(చారుదత్తః (శుత్యా నక్రుణమ్, భోః న్వజాతి 

మహ తర)” ఇత్యాది పఠతి) 

చాకణ్ణాలా_._.. హే వారా, వణ మనృరం దత్త, వష ఆర్య 

చారుద తః పు తేముఖం వశ్యతు, ( నేవథ్యాభిముఖమ్ ) ఆర్య, ఇత 

ఇతః, అగ చ్చ రే చారక ఆగ చ్చ, [అల వఉలా, ఖణం అనృలం 

చేధ,. ఏకే అద్జచాలుద త్తే పుతృముహం చేక్టదు, అజ్ఞ, వ్రదో ఇదో, 

ఆఅచ్చ లే డాలఆ ఆఅచ్చ ], 

(తతః (వవిశతి దారక మూచాయ విదూషక ః ) 

విదూ.... ---ల్వేర తాం తర తాం భ్మదముఖః. పీతా తే మార 

యితుం నీయ తే, [ తువరదు భద్దముహో, పీదా చే మారిదుం 

ణిఅది 7 

దార__హా తాత, హో వితః! [హా తాదు హో ఆవుక !] [ 
జల ఠి జ హో a గ్జ విదూ.. హో (వియవయన్య, కుత మయా త్యం (దష్టన్వః ! 

(హో పిఅవ అస్స, కహీం మవ తువుం పెకి దవోో | 

తేణం అ నరం ద త = ఒకనిముసము సందు _ ఆవశాళము _ ఇండు, ఆర్య 
ఎవి ఎని 

ఇత & ఇతః _ అయ్యా ఇటు, ఈరట్టు (చూడు అనుట, ఇటువచ్చును అబ్బాయి _ 

ఆని రా ఓ ఆబ్బాయి, రా, 

తతః (పవికతి ... = అంతట చాలుంగొని విదూషకుడు (శ్ర వేశించు 

చున్నాండు, త్వరతాం త్వర తాం భ్మదముఖ = త్వరపడు త్వరపడు, కీనుంచి 

యభబ్బాయీా మోగాయన చంపలటడుటవ కొనివోయబడు చున్నాడు, వో తాత! 

వో ఆవుక! అయ్యో నాయనా, అయో నాయనా, వహో(పీయవయస్య _ కుత్ర ముయా 

త్వం (దష్టవ్యః య అయ్యో (పీయవయ స్య, (ఇంకు ఎక్కడ నిన్ను "నేను 

చూడవలనీనది * 
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చారు ( పుతం మితం చ ఏత్య ) హో ప్పుత, హో 

మైకేయ, (నకరుణం) భోః, కష్టమ్? 

న్లో, చిరం ఖలు భవిష్యామి వరలోశే పిపాసితః 

అత్యల్ప మిద మస్ఫాకం నివాపోదకభోజనమ్, ౧౭ 

క్రిం పు_తాయ (వయచ్చామి ! ( ఆత్మాన మవలోక్య, యజ్ఞ పవీతం 

దృష్ట్యా ) ఆం, ఇదం తావ దస్పి మమ చ 

PE వశ బాజా ప నానా లాలా. 

సామౌన్యముచే, సమవిమమస్థితుల విషయము వే వారుద త్హేవయ స్యుల 
అనాటి 

విషయము సమ రింప6బడుట వే అరాంతే ర న్యాసము, శారథరుని యీసూ కీ _ సం 
థా థ్ జ అటి 

వదిం చును, 

ఇవా లోశే౭_పి ధనినాం పఠో౭_సి స్వజనాయ తే 

స్వజనో 2_పి దరి దాళళాం తత ణా దురనాయళలే, 
యు లె 

కా ష్ట్ర చి, కష్ _ పుత్రం మితం చ వీక్వ్యు ప్రుతుని మిత ముం గాడ చూ భోః ప్షమ్ 

అయ్యా కటా! 
లు 

నో, ౧౭. చిరం ఖలు = చాలకాలము గదా పరలోకే = పరలోకమున, 

చచ్చినతి వా౯తి వేరినచోట, పిపాసీతేః = దప్పిగొన్న వాడను, భవిస్యామి = 

కాలను! అస్మాకం = నాక, ఇదం నివాప ఉదక భోజనమ్ = తపజాణము విడుచు 

నీళ్ళు అను నీ ఆహారము, అత్యల్పం = చాలకొ ది, పర్యా పము, 'చాలునది, కాదు, 
ద ఎం 

ఒక్క_6డే కొడువ, వాండును ఇంకను బాలుడు _ అగుట చేత _ కాంబోలు 

ఇ ట్రనుట, ఇంకను ఎన్నాళ్ళకో వండు ఎదిగి నావ పుడిసెండు నీళ్లు _ తేప౯ాఇము = 

ఇయ్య గలుగుట _ నో రెరు6గ ని శికువు, ఆదెనను చాకు చాలంగఅదా శ 

వలకాటికి కొనిపోంబడు ఈకడపటి నిముసమున ఇట్టునాక డవ వచ్చిన 

కొడువనకు ఇయ్యను నావద్ద ఏమియు లేదే _ ఏమియి త్తును * ఆత్మానం ఆవ 

లోక్య ,..=తన్ను చూచుకొని, యజోపవీతేం దృష్వా-జంబె మొక టి యుండుటం 
యు లు 

జూచి అవును, ఇది గన ఉన్నది నావ, 
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న్లో, అమా కిక మసౌవర్హిం (బాహ్న్మణా నాం విభూషణమ్ 

దేవతానాం విలా ణాం చ భాగో యేన (వదీయ తే. ౧౮ 

( ఇతి యజ్ఞ వవీతం దదాతి ), 

చాక్డాలః_ఆగచ్చ శే చవారుదత్త, ఆగచ్చ. [ఆఅచ్చ "లే 

ఇవాలుదత్తా ఆఅచ్చ | 

ద్వితీయః.__అ లే ఆర్యచారుదత్తం నిరువవ చేన నామ్నా 

ఆలవసి, అచే పశ్య [ ఆలే అజ్ఞచాలుద త్తం ణిలువవ చేణ ణా మేణ 

ఆలవేశి, అలలే, వేళ్ల 
లి 

క్లో, అభ్యుదయే ఒవసానే త శైవ ర్మాతిందివ మహతమాన్ధా 

ఉద్దా మేవ కిశోరీ నియతిః ఖలు (వత్యొాషితుం యాతి, ౧౫౯ 

శో ౧౮. ఆ మూ_క్రికం = ముత్తెములది శానిదియు, అఆసౌవణకా౦ ... = 

బంగారుదియు శకానిదియు; యేన = దేనిచేత _ అనగా దీనిచేత, దేవతానాం = 

దేవతలకు (కపవీఠముగాన్ఫు సితగ్రాణాం = పితరులకను ((పాచీనావీతేము గాను 

భాగ _ వావ్యకవ్యములు (పదీయతే _ ఒసం™ [బడు చున్నది, 

ఇచి యజోపవీతం౦ం దడాతి _ ఆని జంచెమును ఇచ్చును, 
షా 

"శ్రే చారుద తృ _ ఓరీ ఇారుద త, ఆర్య చారుద త్రం నిరుపప బేన నామ్నా 
pn =) 

ఆవ్యాయనీ,. అనే, పశ్య, చారుద త్తీయ్యాను ఓరి చారుద తే అని “అయ్యిన 
మి అవక అటి 

చేర్చక పిలుచుచున్నావు! ఓరి చూడు, 

వో ౧౯. అభ్యుదయే = సంపదయందున్వు అవసానే = అపదయందును, 

చావునందును _ తథా ఎవ = అక్ర, రాతిందినం = రేపవలును, అహతమొా గజా := 

అడ్డము లేని దారిగల డ్రై పోవుచునే ఉండునదై, ఉద్దామౌ = కట్టుకా(డు తెగిన, 

కిశోరీషవ = ఆడుగుజ్ఞ ఫుంబిల్లవ లె (ప్ర త్యౌషితుం = (పాణిని అనుట వడివడిగా 

ఎదుర్కొనుటకు, ఆక మించుటకు, నియతి; = నిది యాతి ఖలు = పోవుచుండును 

గజా, 



[అబ్బుద వవ అవన శొసే తహే అ లతిందివం అహదమగ్దా 

ఉనా మే వ్య క్రిన్లోలీ శిఅద్ క్ట పడిచ్చిదుం జాది ], 

అన్యచ్చ [ అణ్ణం చ J 

న్లో, గుప్కూ-ం0 అపి (వదేళా అన్య 

కిం వినమితమ న్నే క_రృవ్యమ్, 

రాహుగృహీతో 2౨కి చన్టో” 
లు (| 

న వనన్షని యో జనవదన్వ ! 90 

( శుక్రా వవచేశా చే కిం విణవిఅమళ్టే ఏ ౯3 కాఅవ్వమ్ 

లాహుగ హి చే వి చే ౯ వన్షణేవ జణవదన్స] 

డార._..అరే జే చాడ్రాలాః, కుతే మమ వీతరం నయతి 

[ అశేశే ఛాజ్జాలా కహిం మే ఆవుకం కేధ ? ] 
మ దా. దత దల ర లతా జ. దరాదాలత. కాజ. చదేమట యి. అయ. జ మ... బా ద ఆనా జా రా ఆతు వ. 

సంపదయందు గాని ఆపదయందు గాని _ అన్ని దశలయందును ఆనుట్క 

రాతి కాని పవలు కాని, అన్ని శాలములందును అనుట, నియతి _ వాని చాని 

విధి, కట్టు.తాండు తెగిన అండు గుజ్జిపుపిల్లవ లె అతిత్వరిత ముగా ఎగిరిదూకినట్లు _ 

ఆందులశే ఆండుగుల్ట ఫుంబిల్లం జెప్పు _ (మానిసిని ఎదుర్కొనం బఅచునుగ దా, 

వో, ౨౦, అస్య వ్యపడేశాః శుప్పూ.క = ఇతని క్రీ రోలు _ పేరు (ప్రతిష్థలు; 

శుష_? = ఎండిపోయినవి. _ ఈవ్యా జ్యే యు విచారణ సీస _ వీనిచే _ అనుట, 

(ఐనను వినమితేవమ సకం = వంచినతీల (_ నమస్క్మా_రము అనుట), అన (గా 

తెలవంచుట, కింనక “ర్తవ్యం = వపేయంబడదో నక్కఅ లేదా * చన్ద్రః = చందురుడు, 

రాహుగృహీతః అపి రాహువుచే పట్ర్టంబడినను, జసపదస్య = (గామమునకు _ తేజ 

నులకవ ఆనుటయే, న వన్గనీయః = “మొక (వలసిన వాండు శాండా * 

మఖళత పరివూత తాది పేరు (పతీష్టలు ఎండిపోయిన నే మొతము, ఇతనికి 

తలవంచి నమస్కరింప వఠలదా, (గవాణము పట్టిన చందునికి సమస్క_రింపమొ శ 

వృత నయక ? = ఎక్కడికి తీసికొనిపోవుచున్నారు * 
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చారు.._వ త్స 

శ్లో, అంసేన బ్మిభ త్కేరవీరఠమాలాం 
నస్క స్టైన శూలం హృద యెన శ్లోక్షవ్ 

ఆఘాతమ దాహ మన్నుపయామి, 

శామితే మాలస్ధు మి వాధ్యరే ద._జః, ౨౧ 

చాక్రాలాః...దారక, [ దాలకా], 
Gs 

EAR న ఖలు వయం చాణ్ణాలా ఇ్చాణ్తాలకులే జాలేపూ ర్యా అపి 

యే ఒభిభవన్సి సాధుం తే పాపా నే చ చఛాత్తాలాః ౨౮ 

[ఇ హు అమ్మ చాళ్ణాలా చాణ్ణాలకులమ్మి జాదపువ్యా వి 

జే అహిభవ ని, శౌహుం శే పావా తేఅ చాణ్ణాలా 

వ్, ౨౧. అంసేన = బుజాన _ మెడలో ఆన్నమాటయే _ అది బుజా 

లక తగులుచు వ్యాపీంచుచు ఉండును, కరవీరవమూలాం = ఎజ్రిన న్నే యలమౌలను, 

స్క_ నేన = మూపున, శూలం = కొఆుమొనును, వాధయేన = మనసున, శోకం= 

దుఃఖమును, ఫి భత్ = మాయు చున్న వాండనె _ కలవాండ నె, ఆధ్యశే = యజ 

మున, అజః = మేక, ఆలబుం _ ఆలంభమును _ పొందుటక, శామితేం ఇవ = చం 

ప్రచా డుండు చోటికిం బోలె, అద్య = ఇప్పుడు, ఆఘాతేం = కొలచోటును, ఆను 

(పయామి = కూచి౯ పోవుచున్నాను. 

యజ్ఞాన యజ్ఞపశు వై న మేక చంపంబడుటకు చంపుచోటికిం బోలె చేను 

కొటుతే వేయణుడుటువ అఘాతమునకు _ చంపుచొటికి పోవుచున్నానో, 

సంవాదమునక _ హితోప బేశమునుండి, 

అసన్నతర తా చేతి మృత్యు రనో రి సేదినే 
ర్రాఆవి ద 

అఘాతం నీయమాస్య వధ్య స్యేవ పదే పదే 

న్లో, ౨౨, (ఆశేశే చణాలౌా _ ఆని పిలిచితివి ఎ అవార = మేమూ 
cE 

చాళ్తాలకు లే జాతవూర్యాా అపి = చండాలకేలమున పుట్టినవార మే ఐనను న 

ఖలు  చాణ్డాలౌ = చండాలురము కాముగదా, యే =|ఎవర్కు సాధుం = సాధువును? 

అభిభవ ని = దూషంచి తిరస్క_రింతురో, తే పాపాః = అపాపాత్ములు 

చాల్తాలాః మా చండాలురు 
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దార__క క్కి మర్థం మారయత పితరమ్? [కొ క్రీ 

మాశేధ ఆవుకమ్ ? ] 

చాణ్ణాలః-దీరైాయుః, అత రాజనియోగః ఖలు అవరా 

ధ్యతీ న ఖలు వయమ్, (దీహప, అత్త లాఅణిఓపీ క్ట అవల 
యది? న ఖలు అమ్మే r 

దార... వ్యా పాదయతే మామ్. ముక్ళ్ట్చాత వీత రమ్, [ వావా 

"బేధ మమ్, ముఇ్బుధ అవుకమ్ |]. 

చాడ్డాలః__దీ ర్థాయుః, వవం భణం శ్చిరం మే జీవ 

[ దీహాఓ, ఏవం భణన్వ్నే చిలం మే జీవ ]. 

బారు... ( స్నానం పుత్రం క గృహీత్వా) 

నో, ఇదం త క్స్నేహా నర్వన్యం నమ మాథ్యదరిద యోః 

అచన్దన మనౌశీరం హృదయ స్యాను లేవనమ్. ౨9 
లా చ్లా పాపం లా త తి. టల. శరములు. యాజాకమరాట ల దానాలను 

తథ్ = అశేని, కతో మారయథః మో చేల చంపుదురు * దీఘాళాయుః = 

ఓక దిరాయూ, అర్ర = ఇందు, ఈవిషయమున, రాజనియోగః ఖలు = రాజు 

ను_త్సీరువుగదా, అపరాధము చేయుచున్నది _ తప్పు నియోగించుటలో నున్నది. 

న ఆవాం = మేము శాము అపరాధము చేయు వారము. 

వ్యా పాదయతర మాం = నన్ను చంఫుండు, ముష్బ్బాత ఆవుకం = నాయనను 

వదలు6డు, 

ఏవం భణకా = ఇటు పలుపవొందవుశా, చిరం మే జీవ = నాకీోేసము 
రగ 

చిరశారము (బదుకు. బారుదత్క(డు _ క గృహీత్వా = మెదకాంగలించుకొని, 
అతి © 

న్లో, ౨౩, బదంతేత్ = ఇదే అది న్నేహసవకాస్వం స్నేవాసారము _ 

వుతగాతౌలింగనము _ అఢ్య దరి|దయోః = సంపన్నునికిని పేదవానికీనీ తుల్య మె 

నది _ అది వాని కెంతో వీనికిని అంతే చల్ల -నినది _ వృాదయస్య = మనసునకును _ 

ఉరమునకును _ లోపలికిని బయటికిని సమౌనమెనది, అఆచాన్లనం = గందముడి 

శానిదియు, అనౌశీరం = వటి వేరుది శానిదియు . నగు, అనులేపనమ్ వూరే, 
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(అం సేన బి భత్ X-౨౧, ఇత్యాది పునః పఠతి. అన 

లోక్య న్వగ తమ్, అమిాహ్ా వస్తా/న్న ర. ౧౬ ఇ త్యాది 

పునః వరతి, ) 

విదూ.__భో ఛ్మ్దముఖాః; ముక్టాత (వీయవయన్యం వారు 

దత్వమ్, మాం వ్యాపాదయతే, [భో భద్దముహో, ముజ్వ్పాభ వీల 

నఅన్సం చాలుద తృమ్ ! మం వావా బేధ ] 

చారు___.శౌొన్సం పావమ్, ( దృష్ట్వా స్వ్యగ తమ్ ) అ ద్యావ 

గచ్చామి, (సమనంస్థిత X - ౧౬ ఇత్యాది వఠలి) ( (వకాశమ్ ) 

(ఏళాః పున రగ తాః, (స్ర్రీయో X-౧౧ ఇత్యాది పునః 

వఠతి, ), 

వాగ్తాలః..__అవనర తార్యాః, అవసరత, [ ఓీశలధ అజ్ఞా, 

కీశలధ ] 

లాడు. జా ఆ దద లంతా పాలా. వా కాను న. అనాలా పాలలా నూ చా 

పుతునికాంగిలి ఉరమునకు బయటికిని చల్ల గా ఆప్యాయముగా నుండును, 

ఆంతరంగమునక లోపలికిని చల్లగా ఆప్యాయముగా ఉండును, అధథ్యునికిని 

దరిదునికిని సమౌనమెనది _ ఉభయులు ఒక్క_ విధముగా ఒక్కింత గా అనుభ 

నింపందగివది _ మటి ఆందు గందము లేదు _ వట్టి వేరును లేదు, 

ఇందు వాత్సల్యము పొరలి పాజుచున్నది, చూ, ఊఉ. రా, చ, 111. 

ఆ న్తఃకరణత త్తే స్య దమ్బ్పతో్య్ః స్నేవాసం్యశ్రయాత్ 

అన్దగన్ధి శేకో ఇయ మపత్య మితి బధ్య తే, 

భోభ|దముఖాః _ ర్డీ మంచివాండా[రా,  విడువు(డు (పీయవయస్యుని, 

చారుదత్తుని, మాం వ్యాపాదయ = నన్ను చంపుండు, 

శనం పాపమ్ _ నిన్ను చంపు పాపము అడంగును గాక _ అదేమి మాట 

అద్య అవగ చ్యామి = ఇప్రడు ఎతుంగుచున్నాను, 
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క్లో, కిం వశ్యత సత్చురుష మయళోవశేన (వణప్షజీ వాశమ్, 

కూడే ఖణ్ణిత పాశం 'కాజ్బునకలశ మివ మజ్జ నమ్, ౨౦ 

(కిం పక్ట్రధ న వ్వులిశం అజశవ శేణ వృణట్టజీవాశమ్ 

కూ వే ఖణ్ణిద పాశం క జ్బూణక లశేం వ్విడుబ్బ నృమ కే 

(చారుదత్తేః నక రుణమ్ * శశివిమలముయూఖ ” ౫-౧౩ 

ఇత్వాది పఠతి) 

అవరః___అనే, పున రవీ ఘోషయ, (వాజ్తల స్తథా 

కరోతి) [అళే, పుణే వి ఫరో శేహి 1]. 

చారు... 

శ్లో, (ప్రాప్తో ఒహం వ్యననకృణశాం దశా మనార్యాం 

య (లేదం ఫల మవి జీవితావసానమ్ 

వపా చ వ్యధయతి ఘోవణా మనో మే 

(శోతవ్యం య దిద మసౌ మయా హ తేలి, 9 

వో, ౨ర, అయశళోవశేన = అపకీ ర్తి కారణముగా జ (పణపష్ట _ జీవాళం = 

నాళనమెన (బదుకు నాసగ లవాని ని, సత్చురుషం = (ఈ) సజ్జనుని, కూ పే = బావిలో, 

ఖణితపాళం = తెగిన చేయ తాడుగలిగి, మజ నమ్ = మునుగుచున్న, శాబ్బూనక లశం 
a ఖై ది 

ఇవ = బంగారు కండవలె, ఉన్నవానిని, కింపళ్యథ = ఏమి చూచెదరు _ బావిలో 

చేయ తాడు తెగిన బంగారుకుండ మునింగి అడుగునకు పోథండునా _ దానిని ఎవరు 

తప్పింప(గలరు అట్లు మనుంగుచున్నా6డు చారుదత్తుండు, ఆపయశముచే జీవితాళ 

వదలుకున్న వానిని ఏమి చూవెదరు _ తప్పింప ఉపాయమే లేదే _ అపసరత్ _ 

పాండు, 

న్లో, ౨. అవాం = నీను, వ్యసనకృళాం = లేమిడిచేక హీనమెనదియు, 

ఆనార్యాం = పరువుమాలినదియు నగు దళాం = గతిని, (పౌ ప్పః = పొందితిని, 

యత్ = ఎందు అనయా అందు ఇదం జీవితావసానం అపి = ఈ బావుసయితేమ్ము 
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(తతః (వవిశతి (పాసాదస్థో బద్ధః శజ్ఞావరక 0) 

3 ం బప _ నా Er | స్థావరకః_( ఘోవణా మాకర్ష్య నవైక్షబ్యమ్) కధం 
అపావ శ్వారుదలో వ్యాపాద్య శే, అహాం నిగడేన స్వామినా బద్ధః, 

5 భవతు, ఆ|కన్దామి. శృణు తార్యాః, శృణుత. అ సృదాన్ం 

ఫలం = ఫలము (ఐనది (ఆంతంబోక), అసామయావాతాఇలి = ఈ మెనా చేత చంప 

బడినది, ఇతి = అని, యత్ ఇదం (శ్రోత వ్యం = ఏయిది వినవలసిన వచ్చివదో, వసూ 

ఘోేషణా = ఈచాటింపు, మేమనః = నామనసును, వ్యథయతి = వెళ వెట్టు 

చున్నది, 

ఈ లేమిడిచే ఎంతయు హీన మెతిని, పరువుకోలుపోయితిని నాదళ అట్టి దిఐనది, 
తుదకుదానికి ఫలముగా ఈబావును వచ్చినది. అంతేంబోక, ఈ మెను నేను చంపీ 

తిని అను ఈచాటింపు వినవలసి వచ్చినదే _ దానికి ఎం తేని వెత చెందుచున్నాను, 

తత్ర; (పవిళతి (పాసాదస్థః బద; స్థావరకః _ అంతట బంగాళాలో ఉండు 

వాండు, (చేతుల శాళ్లు సం కెలం) గట్టంబడిన వాయు స్టావరకండు _ శ కారుని వేటుండు 

(ప వేశించు చున్నాండు, అవంలగా అట్టి వాండు గా రంగాన (_పేతుకలకుం గనంబడు 

చున్నాండు _ అన(గా (పొసాదమును అందు వాండు అట్లున్నట్లును అగపడవ లెను _ 

ఇప్పటి రంగ నిమౌ౯ణ నిపుణులు అట్టి దృళ్యములను ఎంతియు నిజమని తోచు 
నట్టుగా అకు చూపంగలరు, నటీ యాశాఅమున కూ దకకవి దీనిని భావించిన పుడు 
ఎట్టు చూపంబ డెనో,. మటిీ అట్టి వా(డు (పేమేకలక అగపడుచు మాటలాడుచు 

ఈఆన్నా(డు, 

ఘాోహ కాం ఆక ణ్య ౯ = వాటీంపును విని _ ఇపుడు చారుదతుని శ్మశాన 
అలకే 

మునకై న ఊశేగింపు చండాలురు జరుఫు చుండునది (_పేషకపౌరజనముతో నిండినది 

సంస్థానక నింటి చేరుపునకు వచ్చినది, 

సవెక్ష బ్యం = దుఃఖముతో అవయవములు విలవిలఅపోవుచుండ, కథం = 

ఎట్టూ _ ఎట్లోకచా! ఆపాపః వారుద త్తః వ్యాపాద్య తే = ఏపాపము లేనివాండు 
చారుదత్తు (డు చంప(యబడుచున్నా డే! తవాం నిగ జేన స్వామినా బద్ధః _ నీను 

సంకెలతో (మొ దొరచే _ శశారునిచే _ కట్టి వేయయబడితిని, భవతు = కానీ _ 
అక్ష సామి = అటి చెదను _ శ్చణుత అర్యాః = వినును ఆయ్య ణా రా వినుడు _ 
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మయా పాపేన పవహణపరివన్తేన పుష్పకర జ్ఞకజీన్షో ద్యానం వసన్మ 

నీనా నీతా, తతో మమ స్వామినా మాం న కామయన బ్రతి 

కృత్యా చవాహుపాశబలాత్కానేణ మారితా న పున శ్రే 

నార్యణ, కథమ్ విదూరతయా న కోఒపి శృణోతి | త త్కొ_౦ 

కరోమి? ఆత్మానం పాతేయామి. (విచిన్త ర) య డ్యేవం కరోమి, 

త దార్యచారుదత్తో' న వ్యాపాద్య తే, భవతు, అస్యాః (పానాద 

నాలా గ వతోళిశాత ఏ లేన జీర్షగ వాడే ణా తానం నిషీపామి, 

వర మహా మువరతః, న పున శేవ కులప్ముతవిహగానాం వాన 

పాదప ఆర్యచారుదత్తః, ఏవం యది వివ ద్యే, లబ్లో మయా వర 

లోకః, (ఇ త్యా తానం పాతయి క్యా ) ఆశ్చర్యమ్ ! వేవరతో 

ఇన్ని, భగ్నో మే దణ్ణనిగ డః, త బ్చాక్లాలఫోవం నమనిగబ్యా మి 

హంహ్లో, చాక్ణాలాః, అనృర మ నృరమ్, 

ల. జానా 
ణా కానాల న వదా సుతల శాల దక తా —- — 

ఆ న్లీ _ విషయము ఇెప్పందొడంగు వాళ్యాలంకారఫు మౌట, ఇదిగో ఇపుడు ఇటు 

చూడుండు! మయా పాపేన = ఫాపుండనెన నాచేత, బండి మొజుపాటు 

జశేత, ఫుష్పకరండక జీణోకాద్యానమునకు వసంతే సేన కొనిపోంయబడినది. తేతే4 మమ 

స్వామనా .. = అంతట నాదొర వేత, నన్ను శామింపవ కు అని కారణము చెప్పి, 

పగ్గములంబోని బాహువులతో బలవంతముగా గొంతుపిసికి చంపంుడినది, మతే 

ఈ యయ్యచేక కాదు, కథమ్ = ఎట్టబ్బా! విదూరెతేయా ... = చాల దూర 

మగుట చే (నామాటలు) ఎవరును వినుటలేదు, కావున మతి ఏమి చేయుదును * 

ఆత్మానం పాతయామి = నన్ను (క్రిందికి (తోసికొందును. (ఆలోచించుకొని య్యే 

వం... = ఇట్లు చేయుదు నేని చారుడ త్రయ్య చంపయడక పోవును, భవతు = 

కానీ, అస్యా! (పాసాదబాల్నాగ ... = బంగాళామిద్దెమోది (కొర్ర ముందరితేట్టున్న 

కొటునుండి, ఏతేన జీణలాగవాశేణ = ఈచివికిసొయిన పాతెకీటికీగుంణా, నన్ను 

క్రిదపడజేనికొందును - (కిందికి పడెదను, వరం అవాం ఉ పరత; = శీను చచ్చి 

నను మేలే _ ఫవాళాలేదు. న ప్రనః ఏషః -.. = మణి యితడు, గొప్పవారు _ 

కులాన పుట్తిన వారు _ అను పతులఅప, వాసపాదపః = కాపురప్రుచెటు _ ఎల్ల రవ 

ఆశయ మిచ్చు వాండు, చారుద త్త య్య (చావు కూడదు, ఏవం యది విప ట్యే 9 = 
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[ కధం! అపావే చాలుద సే వావాదీఅది. హాగ్ళో ణీఅ లేణ 

సొమిీిాణా బగ్ధి దే భోదు, ఆక్క- సామి, శుణాధ అజ్ఞా, శుణాధ, 

అక్జి దాణిం మవ పావేణ వవహాణవ వడివ కేణ పువ్ఫక లజ్జఅ జిక్టుజ్ఞాణం 

వన న శేణా ణీదా, తదో మమ శొమిణా మం ణ కామేళి త్తి 

క దుఅ బాహుపాశ బలక్కా._ లేణ మాలిదా, ణ ఉణ వదిణా అ జ్జెణ. 

కధమ్ విదూలడాఏ ణకోవి శుణాది! తాకిం కలేమి? అత్తా 

ణఅం పాబేమి, జం ఎవ్వం కలేమి, తదా అజ్జదాలుద ల్వే ఇ వావాద్ 

అది. భోదు. ఇవూదో పాళాదవాలగ్గవదోళి కాదో ఏదిణా జిల్లా 

గన న్దేణ అతాణఅం గణేక్టి పామి, వలం పళ్లే ఉవల దే, ణ ఉణ వే 

కులపు త విహగాణం పాళపాదచే అజ్జవాలుదత్తే, ఎవ్య జఇ విన 

జామి, లబ్ వువ వలలోవ. హీ ప్! ణ ఉవలదహ్షా,. భే మే 

గణ్ణణిల లే, "కా శాణ్జాలఫగోశం శమళ్లైశమి, హంపళో చాజణ్తాలా, 

అన్త్నలం, అ_న్మలమ్, _, 

చాణ్ణాలా.__అశే, కో2ఒన్త్న రం యాచతే? [అలే, కేఅన్న 
లం మగ్గేది? ] 

(చేటః__.శుణాధ ,.. ఇతి పూర్యో కం వఠతి) 

బారు_...అయే ! 

ఇట్లు నేను చత్తు నేని నావ (ఊఉ త్తమ పరలోకము కలుగును. ఇతి ఆత్మానం పాత 

యిత్వా = అట్టు తన్ను పడ వె చికొని _ (కిందికి దుముకి _ హీ హీ. సంతోపము! 

న ఉపరరీః అన్ని = చావనెతిని, (అంతియ శాదు నావ దండనగా వేసిన సంకెల 

నిలేగిపోయినది _ (శావున నడువంగలిగితిని, తత్ చణ్డాలఘాేషం = అచండాలుర 

బాటింపును వెద కెదను, ఓమౌొదిగలారా, సందు _ సందు _ దాఠి దారి. అని 

వేటుండు _ వినుడు అయ్యలారా ++, = ఇత్యాది, మును పు చెప్పినదానిని మరల 

చెప్పుచున్నాడు, 

ఆమే _ ఆహో, ఆశ్చర్యము, 
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న్లో, కో 2ఒయం నవంవిభే కాలే, కాలపాశస్థి తే మయి 

అనావృష్టి హా తే నస (దోణ మేఘ ఇ వోదితః ! ౨౬, 

భోః, (శుతం భవద్శిః * 

న్లో, న భీతో మరణా దన్శి “కేవలం దూపీతం యశః 

విశుద్ధన్య వ పా మే మృత్యుః పుగ్ర్జనసమోా భవేత్, ౨౭ 

న్లో, ౨౬. కః; అయం = ఎవ డితండు! ఏవంవి భే కాలే = ఇట్టి సమయ 

మందు _ మయి కాలపాళస్థ్టి లే = చేను యముని పాశమున (కట్టయుడి) ఉండలా, 

అనావృష్టి వాలే సస్యే = ఎ వజపుచే వరు బావయ్యా, ద్రోణ మేఘఇవ = (దోనె 

లుగా వానకురి యు) (దోణము అను మేఘమువళె, ఉఊదితః = బయటికి వచ్చినా౭డే ! 

లేచినాంచే! 

(దోణమ అని ఒకానొక మేఘమునక పీరు ఆని అందురు _ కడవలు దోనె 

లుగా _ పంభవృష్టి (దోణవృష్టి అనియు అందురు, దోనెలతో కమ్మరిం చినట్లు 

కురియు వాన, "నీను వసంత సేనం జంపితి ననుటక తృ ప్రికరమగు సామ్య మే 

తేక, ఊన్నంతలో ఎన్నియో పొరపాట్లు సందేహాస్పదములును ఉండంగా, నిణక౯కా 

యము అసాధ్య మే శాయగా, అధికరణివలు అనిపఫుణము గా _ రాజానన రాజుమజుందికిని 

వెజచి ఇట్లు నిణజాయము వేయ (గా, వీండునో, ఆవాత్యను (పఠత్యక్నము గా చూచిన 

సాకీ _ (పత్యతీ ప్రమాటం జెపుచున్నా (డు, వ్యభిచారము సండియము తప్పుట _ 

లేని రుజువు _ కావున వాని రాకను తన పాలిటికి, వాడి యెండిన పెరునకు (ద్రోణ 

వృష్టివోలె, సకలసందియములందొల౧ంచి శూలారోపణము తేప్పించి (బదికించి 

వికనీంపంజేయున దగును అను ఊఅటమౌట _ కోఒయం _ ఇత్యాది, 

(దోణమేఘము _ చూ, జ్యోతిపత త్ర (మున _ 

ఆవరో నిర్లలో మేఘ; సంవర్త శృ బహూవక। 

పఫుష్క్లరో దుష్కరజలో (దోణః సస్యపపూరక 8, 

భోః _ ఓమౌొదిగలారా, (ఓపౌరులారా (శుతం భవద్భిః _ విన్నారా) 

మిరు _ (వినండినదా మి చేతు 

శో, ౨౭, మరణాత్ న భీత; అన్ని = వూవువలఅన భయపడినవా6డది 

గాను, కేవలం యశః = యశము _ నా కేరొక్క యే _ నిందపాలెనది _ నాయశమం 
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అన్య చ్చ, 

న్లో, "లే నా స రకృత వై రణ మచే ణాత్యేల్బబుద్ధినా 

శశే జేవ నిపాడ్తేన దూవీ. తే నాజి దూపితః. 3౮ 

చార్డాలా"-___స్థావరక , ఆవి నత్యం భణసి [ ధావలఠఅ, 

అవి శచ్చం 'భ గాలి ? ] 

తీయు మొసీనది _ అని దానికి ఫీతుండను ఐతిని, విశుద్ధ స్య = నింద లేనివాండ నెన, 
మే = నాక, మృత్యుః = భావు, పుత్ర జన్మ సమో భవత్ హి = కొడుకు పుట్టు 

టతో సవమానమగును గదా, 

చేను చంపలేదు వసంత సేనను, -చంపితి నన్న అపయశము వచ్చినది _ అది 

తోలలిన శాక భావు కొడువపుటుటతో సమానము, అంత సంతో పావవామూ, 
ణు 

నన్ను వలచి నాకై, (ప్రాణము బలాత్కారమరణమున పోంగొట్టుకొన్న వసంత సేన 
లేక నాకేల బదువ క ఆందులకెను చావు మతి పుత్తుంంగాంచినంత సంతోష 

య అబన 

కరము, 

న్లో, ౨౮ అకృతవైళేణ = నావేశత నేమియు కనక వె ర(శార్య్ర్యము 
పేయంబడనివాండును, తు జేణ = నీచుందున్ను అత్య ల్బబుది నా = బాఅతీక్కు_వ 

బుద్ధిగ అ చా(డును _ మంచి సెబ్బరలు ఎటుంగు వివేకము లేనివాడును దూపి. తేన = 

జాతి శీలాది పీనుండును వసంత సేనను, తన చేతీతో చంపిన దోషముగల వాండును_ 

ఐన్క లేన = వాని చేత _ శళారుని చేత, నిషా నేన శశేణ ఇవ = విషమువూనీన 

బాణము చేతంబోలె దూషిత; అన్నీ = మలినము చేయంబడినవా౬లడను, చంప. 
బడిన వాండను అగుచున్నాను, 

"నేను వాని కేమియు కాని పని, అపశారము, చేసినవాండం గాను. వాడు 

సీచు(డు అవివేకి, జాలీకీలహీను(డు, వసంతే సేనం జంపిన వా(డును _ (ఇపుడు వేటుని 

మౌటచే రుజువు ఐనది ఆటివాని చేత చేను మలినము చేయబడి చంపయుడితిని* 
డు 

వాడు విషమువూనీన బాణ మెనాండు, విషము దేవోన చొచ్చి "మెక మును 

చావును కలిగించును కదా, 
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చేటః_ సత్యమ్, అవా మపి మా క స్యాపి కథయిమ్యసీతి 

(పాసాదబాల్మాగ వతోళికాయాం దణ్ణనిగడజేన బన్ద్యా నివీ వృః* 

[నచ్చమ్. వహాగ్గే వి మా కళ్ళ వి కధఇశ్శశి ర్తి పాశాద బాలగ్గ 

వదోళికాఏ దణణిఅలేణ బని అ ణికి లే ] 
డ్ థి ఖా 

((వవిశ్య) 
శ-కారః..( సహార మ్ ) 

శ 

వో, మాంసేన తి కామేన భక్తం 

ఛాకీన నూచేన నమత్ప్య కేస 

భుక్తంమ యాత్సునో గప 

శాలీయకూరేణ గుజొెదనేన ౨న 

అపి సత్యం భనీ _ నిజము చెప్పుచున్నా వా శ సత్యం = సత్యము ! అహం 

అపి ... = నేనును “ఎవ్వరికి చెప్పకుందువు గాకి అని (పొసాదణాలాాగ (పతోలి 

కలో దండనకైన, లేక శాలిని ఇచ్చ మెయి ముడువనీక చాపనీక కట్టిన కొయ్య 

సం కెలతో కట్టి పడ వేసీ పెట్టంబడితిని. 

చారుదత్తుని చావు ఊం లేగింపు రాజవీథిలో రాస్టిరియుని యింటీ చెంత క 

వచ్చినట్లు లున్నది, చేటుండు చాటింపు విని దూకినాండు, శళారుండును తనక 

సంతోషమను వినోదమును కలిగించునదై న గొప్ప భోజనమువేసి ఐన లేనుఫులతో 
శుచారించి చూచుట వచ్చుచున్నాడు, 

వో, ౨౯, మయా = నావేర, అక్మనః “శశ్చి నాయింటిల్చో మాం 

సేన = మౌంసముతోను తికామేన = చేదును ఫులుస్తునెన, సమత్స్య కేన = చేపలతో 

కూడిన, శాశేన _ పొట్టబెండ మొదలగు శాకములతో, నూపేన = పప్పూతోను] 

భక్తం = అన్నము _ శాలీయకూరేణ = వరియన్నముతోను, గుడౌొద నేన = బెల్లపు - 

అన్నముతోను _ ఇవి అన్నమునన శశారుని బడాయి ఫునరుక్తలు, భుక్తం = భోజ 

నము చేయబడినది, 
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[ మంశేణ తికామిలశేణ భక్తే 
శాెకేన భూచేణ కమచ్చకేణ 

భుత్తం మఏ అతృంణఅశ్ళ గప 

శాలిశ్స్ళకూ లేణ గులోదణేణ, ] 

భిన్న కాంన్యవత్_ ఖస్ట్ర ణాయా శ్వాణ్లాలవాచాయాః న్యరనం యోగ ః, 

యధా చమ ఉద్దీతో వధ్యడిణ్ణిమశబ్దః వటహినాం చ (సూయ తే, 

తధా తర్క-యామి, దరిదచారుద త్తకో వధ్యస్థానం నీయత ఇతి, 

త త్పేతిష్యే, శృతువినాళో నామ మమ నహాో౯ా హృదయన్య 
వరితోపో భవతి, (గుతం చ మయా ___ యో ఒవి కిల శత్రుం 

వ్యాపాద్యమానం వళ్యతి, త స్యాన్యన్ని జ్ఞాన్నాన్సరే ౬హీరోగో న 
భవతి, మయా ఖలు వివ్మగన్థిగర్భవవిష్టే నేవ కీటకేన కీ మ 

వ్య న్హరం మృగయమాకో నోత్పాదిత న్య దర్శిదచారుద త్తన్య 

వినాశః, _ సాంవత మాత్మీయాయాం (పాసాదవాల్యాగ్యవతోళి 

కాయా మధిరు పహ్యోత్ననః వరా కమం వ శ్వామి, (తథా కృత్యా, 

దృష్ట్రాచ ) ర క్ల ఏతస్య దరి దచారుద తృన్య వధ్యం స్య 
ము కారాయ నానా 

చీను మాయింటి మొంసముతోను చేంపలతోను పప్పుతోను కాయకూరల 

తోను 'బెల్లముతోను వరియన్నము తింటిని, 

కణ౯లాంద త్వా = చెవియొగ్గి - నటునికి ఎచ్చరిక, - 

భిన్న కాంస్య ఖబకాయాఃకాపగిలిన కంచువలె, ఖం ఖణ యను, చళ్లాలవా చః 

స్వర సంయోగ; = చండాలుర మౌటలగొంతు సవ్వడి _ ఉ తాలితః = ఉత గాటమెన _ 

బిగరయెన, వధ్యడిం డిమశోబ్బః = చంఫుటకై న డప్పు మోత, పటహోగాం = 

త ప్పెటలయు _ (మోత, తథా చ ఏషః (గూయ తే - ఇదిగో నినంబడుచున్నం 

దున (= యథా, తథా తకళణాయామి = చాన ఉఊహింతును _ దరిదవా 

రుద త్తుండు కొలచోటికి కొనిపోంబడు చున్నాడు ఆని, శావున దానిని 

చూతును, శతువినాళో నామ 4. = శ తువుయొక్క_ చావు అనగా మమ 

మహాకొ ,,, = నాకు మనన్నునక గొప్ప సంతోవము కలుగును, [కుకంచ 
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మా నస్యృ ఏతావా క్లాననంమర్లః, యచగ్యాం చేలాయా మస్నాదృశః 

(వవరో నరమనుఫ్యో వధ్యం పీయ తే, తస్యాం వేలాయాం ఏదృతో 

భవేత్ ? కధమ్! ఏవ న నవబలీవర్ల ఇవ మణ్లితో దవీ.ణాం దిశం 

సయ తే, అథ కీన్ని మి తం మదీయాయాః (పాసాదపాలాగ [వతో 

లికాయాః నమీావే ఘోవణా నివతితా, నివారితా చ ( విలోక్య ) 

కథమ్! జ్థావరక శ్చేటో ౭_పి నా స్హా, మా నామ తే నతో 

గత్వా మన్న్రభేదః కృతో భవివ్యతి. త చ్యావ చేన మన్విప్యామి, 

(ఇ త్యవతి ర్యోపసర్పతి. 

[ భిణ్జకంశ ఖష్టణావ్ బాకణ్ఞాలవాఆవఏ నలశంజోవజధా అ వశే 

ఉన్హాలిచే వ శ్రొడిట్లీమశ బై వడహోణం అ శుణతీఅది, తథా తక్కేమిః 

దలీద్దచాలుదత్తాఢే వక టాణం ణీఆది తి, తా ేక్టి కి శ్ళమ్, న్గత్తు 

విణ శే కామ మమ మహాన్వై హాలక్క-శ్ళ వలిదో శే వేరేది, గుదం 

అమన, జేవి కిల శత్రుం వావోదఅ స్తం చేక్టది, తశ్శ అల్ల్ణశ్సిం 

జమ్ము న్ర ₹ అక లోగే ఇ హోది, మవ క్ట విశ గజిగ బృవవి శృణ 
అ 

జాజర కతేవాంాల 

మయా _ చేను వినియు ఉన్నాను, వండు శ తువును చంపయబడుచున్న వానిని _ 

చంపంబడుచుండంగా అనుట _ చూచునో, వానికి రాగల జన్మాన కంటిరోగము 

రాదు అని, విప గన్ధిపవిస్టేన .. = విషస్ర ముడిలో _ ముష్టి నాళగణుపులో _ 

చొచ్చిన ఫురువు సదయ చారి వెదక చున్న ట్లు నా చేత వాని వినాశమునన 

వీడియో సందు _ దారి _ కలిగింపంబడినది _ వసంతే సేనవాత్య _ ఆధికరణక వ్యవ 

పోరము  నేరమురుజువు _ దండన _ అనునది, సాంపతేం ఆత్మీయాయాం క 

ఇప్పుడు నాదెన ... = (పతోళికయందు, ఎక్కి, నా పర్నాక్రమమును _ అది 

శానించినపనిని _ చారుద తేవథను _ చూచెదను, పీ హీ మ్ ఈదర దచారుదత్తుని 
అనాటి 

చంపంగొనిపో( బడువానికి, ఇంత "పెద్ద జనులగుంెపీ. యాం వేశాం 4... = ఏవే 

ళలో నా బోంటివాండు గన కొలచోటికి కొనిపోయజడునేని, ఆవేళలో ఎట్టిది _ 

ఇంకను ఎంతే పెద్దగుంపు ఆగునో. కథమ్ = ఎట్టూ ! పీ సః నవ బలీవద౯ 

ఇవ ,. = వీండునో వాండు, కొ త్తే ఎద్దువ లె ఆలంకరింప(బడి దక్నీఇణపు దడిహ్క_నప 

కొనిపోయుడుచున్నా (డు, (పతోళిక చెంత చాటింపు అంగినద్కి వారింపను బడినది, 

MR—77 
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విఅకీడవణ కీం పి అన్నలం మగ్గమాణేణ ఉప్పాడి చే "తాహ దలిద్ద 

చాలుద'తొహా వికా శే, శంవదం అ తృణ శేలికావ పాశాదబాల్య 

వదోళికావ అహిలుహిఅ అతణో వలక్క్రమం స్యేక్టామి హీ పీ, 

దలిద్దదాలుదత్తాహా వృజ్హం ణ్రీఅమాణా హా వవళ్ళే జణశంమ చే, జం 

వేలం అమాలికే వబలే వలమణుళ్ళే వజం ణీఅడి తం వేలం కీదిశే 
వా య 

భవే, కథమ్, ఏశే శే ఇవబలద్దకే విల మళ్లిదే దక్టిణం దిశం 

ణీఅది, అధ కింణిమిత్తం నుమ శేలి కావ పాశాదబాలగ్గవదోళి కావ 

ఛమి'వే ఘోశణా ణివడిదా, ణిపాలిదా అ, ... కథమ్ థావ 
లకే చేడే వి ఇక్టి ఇధ. మా ణామ తేణ ఇదో గదుఅ మన్నభేబే 
కదే భవిళ్శది, తౌ జావ ణం అన్షైశామి ]. 

చేటః___( దృష్ట్యా) భట్టారకాః, ఏవ న ఆగతః, | భట్టా 

లకా వశే, శే ఆగే ] 

చాకా లె 
GD 

న్లో, అవనరతి దత్త మార్లం, 

ద్యారం పిధత్త, భవత తూప్పకాః 
అవినయతీశ్లవిపూణో 

దుభ్వబలీవర్ల ఇత ఏతి, 56 
లు యు 

కథమ్ = ఎట్టూ!...చేటుండును ఇక్క_డలే(డు. మా నామ తేన ఇతో 
గతా, = నాని చేత ఇక్కడినుండి పోయి _ మ న్ద భేద! - రవాస్యము వెలున 

రించుట వేయయబుడదు గదా, తద్యావత్ +... = శావున వానిని వెద కెదను, ఇత్యా 

వతీర్య _ ఆని దిగి (జనమును) సమిపషీంచుచున్నాండు, 

భట్టారశాః ఏపు స ఆగతః = దొరలా రా, వీ(డుగో ఆతడు వచ్చినాడు, 

వో. 30, ఆపసరత = తొలంయగండు. మాగజాం ద త్త = దారి యిండు, 

ద్వారం = వాకిలి, పీధత్త తే = మూయు.డు _ తూప్వీశాః వు వవియు మాటలాడ క 

ఊకకండు వారుగా, భవలే = కండు, అవినయ త్రీక్ష విసాణః = పొగరు ఆను వాడి 

కొమ్ముగలది, దుష్ట బలీవద౯ః = = స్రోకిర్రి యెద్దు, ఇతే త్రి = = ఇటువచ్చుచున్నది. 
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[ ఓశలధ బేధ మగ్గం 

దాలం ఢక్కే_ధ హోద తుణ్లఆ 

అవిణఅతికవిఖా శ్వ 

దుట్టబఇళ్ల ఇదో ఏది 7, 

శకా___అనే అరే అన్న మన్నరం దత్త, ( ఉవనృత్య ) 
పుత్రక న్ధ వరక వేట, ఏప్ా గచ్చావః, [అలే అ లే, అనృలం 

అన్నలం బేధ, పుశృకా ధావలకా వేడా వహి, గచ్చమ ] 

వేటః._పహీ హీ అనార్య, వసన్తసేనాం మారయిత్యో 

న వరితుష్టో సీ, సాంవతం (వణయిజనక ల్చపాదవ మార్య చారు 

దత్తం మారయితుం వ్యవసితో 2_సి, [హీ క్ అణజ్ఞ, వశ న్న 

శేశిఅం మాలిఅ ఇ వలితు స్హైశి, శంవదం వణఖఇజణకవ్చపాదవం 

అజ్జదాలుద త్తం మాలఇదుం వవసిచేశి ], 

శ-కా_న హీ రత్న కుం భనద్భశో 2_హాం, (ప్ర్రైయం వ్యాపా 

దయామి, 
oo నా అమా. వా ల త రల డాటా ానవాాాం వనానాం నా ముం 

శ కారుడు తమ్ము సమాపించుటను చండాలురు చెప్పుచున్నారు _ ఇట్లు ఆ 

యూరిలో అఆందటికిని వాని పొగరు వాని యపశారము ఎంతయు అనుభూత -చరము, 

చండాలురు అనుచున్నారు _ తొలంగుండు దారియిండు, (అంతట వాకిలి _ 

_- మూయుండు, గవ్ చువ్! ఊరకమాట పలువ లేక ఉండుండు పొగరు 

కొన్న వాడికొమ్ముల పోకిరియెద్దు ఇటు వచ్చుచున్నది! 

ఇది చండాలుర అనుభవ మెన శళారుని తేలుగు, పుత్రక నే సొవరక 1, = 

మాల బుజ్జలీముతోనుం బోలె పలువట, మణి వాండు చాలశాలఫ్రు నౌకరు వీనిని 

చక్క. at ఎలుంగున్వు అనార్య, వస న్న నేనాం = = దుజజానుండాా వసంతసే 

నను చంపి తృ ప్రిపడినవాండవు కావు. ఇపుడు అథధిజబజనకల్చ వృతేమెస _ కోరిన 

వారికి కోరినట్లు ఇచ్చు ఈవి మా నెన, బారుడ త్రం మారయితుం వ్యవనీత ః _ వారు 

దళ్తుం జపింప(బూనితివి న హీ రత్న కన్ము సదృళః +, = రతేచాలక్షండం 

బోలిన చాయడను వేను శ్రీని చంపను; 
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నర్వే__.అహో తయా మూరితౌా, నార్యచారుద నేన గ 

[ అహో తువ మాలిడా, ణ అజ్ఞచాలుద తృణ ], 

ఫ-కా__క ఏవం భణతి? (శే ఎవ్యం భణాది ? ] 

నర్య-_( చేట ముద్దిశ్య ) న న్వెమ సాధు, [౯౦ ఏసో 

క కా( అవవార్య, నభయమ్ ) హాన్క కథం, స్థావరక 

శ్చేటః సుష్టు న మయా నంయతః. ఏమ ఖలు మ మాకార్యన్య 
సాత్నీ, (విచిన్స్య ) వీవం తావత్ క రిప్యూమి, ((వకాశెమ్) 

అళీకం భట్టారకాః, అహో ఏవ చేటః సువర్ల చోరికయా మయా 

గృహీత సాడితో మారితో బద్ధశ్చ. త త్కృతవైర వవ య 

నృణతి కిం నత్యమ్ ! ( అవవారిత కేన చేటన్య కటకం (వయచ్చతి. 

మైక్) పుత్రక, స్థావరక చేట, వీత న్స్ త్యాన్యథా భణ, 
అ టాడా. —— నా — న ద దన. కదల కానాల. తబలా. నాన 

పౌరుఅందరు అనుచు న్నారు _ ఆయ్యా, త్వయా. మారితా ,.. = నీచేత చం 

పంబడినది, చారుద త్తయ్య చేత కాదు, నను ఏవ సాధుః = ఓయీ వీండుగో ఈ 

సాధువు, అపవార్య _ ఇతరులఅవ తొలగ _ వారు వినకుండ _ ఆత్మగత ము 

ఆనుటయే, వా న = అయ్యో! కథం = ఎటూ! స్థావరక చేటః సుస్టు న 

మయా, = చేటుండు స్టావవండు, చక్కగా గట్టిగా = _ నాచేత క టి ేయయిడ 

లేదు, ఏష ఖలు ,., = స్పందు కదా నాయశార్యమునకు (ఒక్కండే విన) సాక, 

ఆలోచించి సరి ఇట్టుగన చేయుదును, అలీకం భట్టారకాః ,.. = దొరలారా _ 

అయ్యలారా, అసత్యము _ అహో ఏవ చేటః ..,. = ఆవాో _ ఈచేటుండు బం 

గారు దొంగతనమువేత _ దొంగిలించినాందని _ నాచేత పట్టుకొనంబడి కొట్రంబడి 

చంపంబడి కట్టి వేయంబడి నాయడు, తర్ కృత వైరః ఎం, = అందుచేత పగబూని 

క్ డు ఏది చెప్పునో ఆది సత్యమా 1 అపవారిత కేన ,.. ఇతరులకు (రంగాను తెలి 

యనీపండ చేటునికి మురుగు ఇచ్చుచున్నా6డు, సె పరకమ్ = నెమ్మదిగా, 

పుత్రేక =. = అభ్బాయి స్థావరక చేటా, దీనిని తీసికొని కేణువిధముగా చారు 

దతునిమి(ద చెప్ప, 
జూలీ 
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[ అవిదమాది కే, అవిదమాది కే, కథం థావలశే చేదే శుళ్లు రె 

మఏ శంజచే- వశే ఫే మను అక జ్ఞశ్ళ కః ఎవ్యం చావ శల 

ఇశ్శమ్, అలీఅం భట్టాలకా, హాం హో, “దిశే చేజే శువణ్ణా చోలి 

ఆవ మవ గహిచే సళ్ల చే మాలి బే బ్ అ, ఆతా కిదవేలే ఏ జం 

భణాదికిం శచ్చమ్, ... పుశ్ళకా భావలకా చేడా, వదం హల 

"క్ ఛభ కాపి | 

టః___( గృహిత్యా) వశ్యత వశ్వత భటారకాః?, అహో 

సవన్తన మాం |పలోభయతి. [ చేక్టధ చేక్టధ భటాలకా, హాంహోే 

కువశ్లేణ మం వలోఖిది |, 

శ కా__( కటక మాచ్చిద్య ) వతత్ తత్ సువర్షకమ్, 

యన్న కారణా నయా బద్ధః, ( సకోధమ్ ) హాంహోే చాక్టలాః, 

మయా ఖలు ఏవ సువర్లభాత్తాలే నియుకృః, సువర్లం చోరయక౯్ 

మారిత స్తాడితః, త ద్యది న (వత్యయధ్యం తదా వృష్టం తావ 

త్పశ్యత, (వశే చే శువ్ణకే, బళ్ళ కాలణావో మవ బగ, హాం 

హో చాణ్ణాల్యా, మన్ క వశే శువక్ణాభ కా లే ణి తె శువగ్గిం చోల 

అనె మాలి-ే ప్చ్ చే, తా జది ణ వత్తిఆఅధ, తా విశీటం చాన 

వక్ర ధ | 
న 

న ల టు 

జేటుయడు దానిని పుచ్చుకొని; పశ్యత .*, = చూడుండు దొరలారా _ బం 

గారుతో నన్ను (నాక్ అనుట ఆస పెట్టు చు న్నా ౬డు, చవేటుండు దానిం జూపీ 

జనులవ అమౌట వెప్పలగా నే_ కటకం ఆచ్చిద్య = మురుగును పెబుకుకొని, ఏతత్ 

తత్ ,., =ఇబే ఆబంగారు మురుగు చేనికొ సము నావేతే కట్టి వేయలయడినాండో, 

సక్రోధమ్ = కోపముతో _ సాంవశో చక్రాల 4 ఇ , = క్రీ పూణ్యి చండాలులార", 

నాచేత వీడు బంగారులు పెటు గదిలో (కావలికి నియోాగింప(ంబడిచాయడు _ 
లు 

ఈ ం౦దుమని ఏర్పాటు వేయంబడినా(డు, బంగారు దొంగిలించుచో కొట్ర బుడి 

చాడు చంపయుడినాడు. తత్ యది ,.. = అది నమ్మశేని అప్పుడు వాని విపు 

గన చూడుండు. శోభనం భణత = చక్కగా. చెప్పినాడు _ నిజమే, వాతలు 

వేయబడిన చేటుండు ఏమి పలవరింయ:డు * 
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చాణాలె._( దృష్ట్వా) శోభనం భణతి, విత్త శ్చేటః 
కిం న (వలవతి?! [కోహణం భణాది, వితత్తే చేడే కిం ఇ వృల 
వది? ] 

చేటః__హాన్న, ఈదృ్భకో దానఫావః, యత్సత్యం క మపి 

న _వత్యాయయతి, ( నకరుణమ్ ) ఆర్య చారుదతృ, వతావా౯ 
మే విభవః, [ హీమాదిశే ఈదికే దాశభావే, జం వ చ్చం కం పి 

ఇ వత్సిఆఅది, అజ్జచాలుదత్త, ఎత్తికే మే విహవే,] 

( ఇతి పాదయోః వతేతి, 

బారు._( నకరుణమ్ ) 

కో ఉత్తివ భో వలితసాధుజనానుక మ్బిక్ 
నిప్యూ-రణోవగ త బాన్ధవ ధర్మశీల 

యత్నః కృతే =పి నుమహోలా మమ మోాఠతుణాయ 

దెనం న నంవదతి, కిం న కృతం త్వ యాద్య, 3౧ 

ఈద్భళః చాసభావః = దాస్యము ఇట్టిది _ దాసుని నిజమును అబద్ధము _దొరది 

ఆబద్ధమును నిజము! యత్ సత్య = నిజముగా నేను ఎవనిని నమ్మింపదంజాలను, 

దానునివని నామాట నమ్మ(బడదు. దొర ఒడుపుగా కాదు అనును _ ఆంతే, 

ఏతావాకా మే విభవః = ఇంటే నా శక, ఆని చారుదతుని పాదముల వాలాను, 
అనాటి లాలీ 

పో 30 ఉ్హిష్ట భోః _ లేవవయ్య ఓయి. _ పతితసాధుజన అను 

క మ్చిజ  =(ఆపద వేకిందు పడిన సాధువుల పే దయగలఅవాండా, నిప్కారణ ఉపగత 

బానవ = ఏశారణము లేకయే వేరవచ్చిన చుట్టమా, ధమళాకీఅల = సవాజమగు 

"ధామి౯బకండా, మకాము చేయు స్వథావముగల వాండా _ శీలము స్వభావము అను 

టచే అది తోడబుట్టువు తెచ్చుకోలు శాదు అనుట, మమ మోక్షృణాయ = నా విడి 

పించుటకు _ నన్ను అనుట, నుమహిజా యత్నః = ఎంతయు గొప్ప యత్నము, 

కృతః అపి = వేయయలుడినను, చైవం = విధి న సంవదతి = కూడిరాలేదు సరిపడ 

డాయెను _ అద్య = ఇపుడు, త్వయా కిం న కృతమ్ = నీవు ఏమి చేయలేదు _ 

ఎంత చేయదగు సో ఏమి సేయందగుసో అంతయు అదియు చేసితివి _ ఆనుట, 
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చాణ్ఞాలౌ__భట్లక, తాొడయి తే గతం చేటం నిపూూ. నయ. 

[ భట్టే, పిట్టిఅ ఏదం చేడం ణ్యిక్టా లేహి కై! 

శకా__నిప్కా )మ చే (ఇతి నిపష్కా-/మయతి ) అరే అరే 

వాజ్జాలాః కి విలమ్బాధ్యం! మారయ తైనమ్, (ణిక్కమ లే, 
అలే చాణ్ఞాలాః కిం విలమ్చేధ! మాలేధ వదమ్ ] 

చాణ్ఞాలౌ_._యది త్యరయ సే, తదా స్వయ మేవ మారయ, 
[జది తువలళి తా శఅం బవ మూ లేహి కే 

రోహా___.అెవే చాక్లాలాః, మాం మారయత,. ముష్బత 

పీతరమ్, [అలే చాళక్జా*"లాక మం వూ రేధ. ముఇ్బధ ఆవుకమ్ ], 

శేకా__నప్పుత మే వైతం మారయత, (శవుత్తం జ్లేవ వదం 
మా లేధ ] 

రుస న జో, జో ॥ ం జ న చా సర్వ మె స్ మూర్భిస్య సంభావ్య తే త దచ్చ ప్యుత 

మాతుః నమివమ్, 

రోహూ...కిం మయా గ తేన కరృవ్యమ్ ! [కం మన్ ౫ దేణ 
కాదవ్యమ్ ? ] 

ల. 

భట్టక ... = నిహ్మైసయ _ దొరా కొట్టి ఈచేటుని ఊరిబయటికి తటిమి 
జేయుము, ఇతి నిష్కై9మయతి _ అని బయటికి పంపు చున్నా6డు, కిం విల మ్చేధే= 

ఏల ఆలస్యము చేయుచున్నారు, యది త్వరసే = తొందర ెట్టుదు వేని, అప్పటికి 

(నీవే నాంతముగానే చంపు, సపులేం ఏవ ఏతం మారయశం = పిల్ల వానితో 

కూడ్ నే వీనిం జంపుండు _ ఇరువురిం జంపుండు అనుట, 'సవణాం అస్య. 

మూఖకా స్య సంభావ్య తే _ అంతయు (సిల్ల చానిం జంపించుట సయితేమును ఈ 
ఈ మూఖు౯ాకు _ అనంగా ఇతనియెడ జరుగుననియే తలంపందగును, నిన్నుంగూడ 
చంపించినను చంపీించును, తత్ గచ్చ - కావున పొమ్ము, మాతుః సమిపమ్ = 

అమ్మకడవ _కం మయా గతేన కతకావ్యమ్ = చేను పోయి ఏమిచేయందగును, 
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చారు. 

న్లో, ఆశ్రమం వత్స గ నృవ్యం గృహీ త్యా దై ౪వ మాతరమ్ 

మూ ప్పుత పితృవో పే.ణ త్వ మె స్యేవం గమిష్యసి, వం 

త ద్యయస్య, గృహీ (తె (నం వజ, 

విదూ.__భో వయన్య, వవం తయా జ్ఞాతమ్, తయా వి 

నాహం (సాణాక భారయివ్యా మోతి, [భో వఅన్ప, ఎవ్యం తువ 

జాణిదమ్, తుఏ విణా అహం పాణాఇం ధానేమి త్రి. ] 

చారు._వయస్య, స్వాథిన జీవిత న్య న యుజ్య తే తవ (పాణ 

పరిత్యాగ £, 

విదూ.___( న్యగతమ్ ) యు కేం న్విదమ్, తధాపి న శక్నోమి 

(వీయవయన్యవిర హితః (పొణాకా ధర్తు మితి త ద్బాహ్మ్నణౌ స 

మననవ 

నో, ౩౨ వత్సా నాయనా ఆద్య ఏవ=ఇప్వు దే, మూతరం గృహీత్వా = 

అమ్మను తీసికొని, ఆశ్రమం గ నవ్యం = ఆశ్రమమునకు _ త పోవనమునకు, పోవలసి 

నది. ఫు = నాయనా, పితృదో పే.ణ = నాయనత స్క చేత, త్వం ఆపి = నీవును, 

మొ ఏవం గమిష్యనీ = ఇట్లు పోవకము _ నావలె నీవును చావకుము. వీండు నిన్నును 

నాతోకూడ చంఫుమను చున్నాడు, నీవువెంట నే వెడలిపోయి అమ్మను కలనీకొని, 

ఆమెను పిలుచుకొని తపోవనమునకు పోవలనీనది. 

ముచారాకుసమున కొర్తికి కొనిపోంబడుచున్న చందనదాసుని కొడుక 

బాలుడు *న జ్నేమి చేయుమందువు నాయనా, నీవు ఇస లేకపోయిన తరువాత” 

ఆని యడుగ6గా చెప్పినాడు _ “చాణక్యవిరహితే జేశే వ స్తవ్యమ్” అని, 

సవం త్వయా జాం, త్వయా వినా అవాం (పాణా౯ా ఛారయామి ఇతి _ 

ఇట్లు నీవు తలంచితివి _ నీవు లేక నేను (బదికియుందు నని. 

వయస్య, స్వాథీనజీవిత స్య సయుజ్య లే తవ (పాణపరి తాః, _ తేన పాణము 

శన యధీనములో నున్నవానికి నీవ (పాణములు విడుచుట _ ఆగ్మవాత్య కూడదు, 

(పొణము, శాలము తీటి తనంతట పోవలెను, ఏఎవ(డేని కొలచేసిన అప్పుడు 

పోవ లెను కాని, సీస్వాధీనములో నుండగా ఆత్మవాత్య ఉ-చీకము గాదు, 
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దారకం సమర (పాణవరిత్యాగేన ఆత్ననః (పియవయస్య మను 

గమిహ్యామి, ((వకాశమ్) భో వయన్య, వరానయా మ్యేతం 

లఘు, ( ఇతి నకభ్ధ్యాగ హం పాదయోః వతతి. దారకో ఒవీ రుభకొ 

వతేతి). [జుతృం ణోదమ్. తధా వి ణ నక్కుణోమి పుఅవఅస్స 

వీరపహావో పాణాళ్తం ఛారేదుం త తా బహ్మణఏ దారఅం నమ 

పిల పాణవరిచ్చానణ అ తృణో వీఅవ అన్నం అణుగమిన్పమ్, .,. భో 

వఅస్స, సరాకోమి వదం లహుమ్ క 

వ కా___అే నను భణామి, సప్పుతేకం చారుద త్తం వ్యాపా 

దయ ేతి, [అలే, ణం భణామి శపుతాకం చాలుదత్తాకం వావా 

బేధ త్రి). 

( చారుదత్తోో భయం నాటయతి ) 

చాజణ్సాలె "న హ్యాస్మాక మిాద్భశీ రాజాజ్ఞ వః, యథా 

నప్పుత్రం చారుదత్తం వ్యాపాదయ చేతి, త న్నిప్కామ శే డారక, 

నిపష్కూ- “మ, (ఇతి నిపష్కామయతీః, ) ఇదం తృతీయం ఘోవణా 

యుక్తం ను ఇదమ్ _ ఇది యుక్త మే గదా, కథా ఆపి _ అక్ష్యైనను న 

శక్రష్నోమి .. = | పియవయన్యు (డు చేని జాడ (పాణాలు ధరింప _ బదికీయుండ _ 

క ప్రండశాను, తత్ (బాహ్మాణె గ ఆ = కొవున ఇల్లాలికి కొడుకును అప్పగించి 

"జీన్సు (పాణములువీడి (పీయువయస్యుని వెంట రా౭యగలను, పరానయామి ఏతం 

లఘు _ ఇతనిని శ్రీఘముగా దూరముగా కొనిపోవుదును, ఇతి సకణ్ణా గవాం 

పాదయోః పఠతి _ అని కంఠాలింగనము చేసికొని పాదముల (చాలును, కొడుకును 

ఏడ్న్చుచు (అట్లే పడును, ఆశే నను భణామి _ ఓరి చెప్పుచున్నాను గదా కొడు 

కుతో కూడ నే చారుదత్తుని చంఫుండు అని, 

న తు ఆవయోః ఈద్భళీ రాజాజ్ఞ పీ 8, _ మాకు ఇట్టి రాబా నాజ లేదు, _ 

వొడుకతోడం గూడ చారుదత్తుని చంపుండు అని, తత్ _ శావును శేదారక = 

కీరిసిల వాండా, నిప్మా_9మ = బయటికి వెడలిపోరా, 
య 

MR — 78 
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స్థానమ్. తాడయతే డిలిమమ్. [ ఇహి అవ్హూణం ఈదికీ లాఆ 

ఇతి జధా శపుత్తం చాలుదత్తం వావాబేధ తి. తా ణిక్కమ 

లే చాలఆ, ణీక్కమ, ... ఇవముం తద్దిఅం ఘోశ ణట్టాణమ్ తాడధ 

డిణ్ణిముమ్, (పున ర్థోవయతేః, 

శకా_.(న్యగతమ్ ) కథ! మేతే న (పత్యయన్నే పౌరాః! 

((వకాశమ్ ) అరే చారుదత్తవటుక, న (పత్యయత ఏవ పొరజనః, 

త్ర దాష్భయయా జిప్వూయా భణ, మయా వనన నేనా మారి 

డేతి, [ కధం! వశే ణ వతిఆఅన్సి పౌలా, ... హాంహో చాలు 

దత్తావటుకా, ణ వతిఆఅడి వశే పెౌలజకో, తా అ త్తణకేలికాన 

బీవోవ భణాహి మవ వశన్సశేణా మాలిబెత్తి | 

(చారుదత్త స్తూస్మి మానే ) 
శ-క్రా___అ లే చాణ్ఞాలమనువ్యు, న భణతి చారుదత్తవటుక 9, 

త్రే ద్భణయ తానేన, జర్జర వంశఖశ్లైన శజ్ఞ లేన తాడయి కా "తొడ 

యి తౌ, [అలే చణ్తాలనో శే నా ౯ భణాది చాలుద తృవడుశే. తా 
mo 

భ ణా వేధ ఇమిణా జజ్జలవంశఖ ల్లేణ కబ్జ లేణ తాలిఅ 'తాలిఅ | || 

చాలక. ( (వహోర ముద్యమ్య ) భోః చారుదత్త, భణ, 

[భా చాలుదత్మ, భణాహి ]. 

కథం! ఎట్టచ్చా ! ఏతేన న (సతియ ని పొరాః = ఈపౌరులు నమ్మిక న్నా లే! 

ఆశే చారుద త్తవటుక _ ఓరిచారుద శ్ర వడుగ, న (ప ల్యేతి 2 = ఈయూరిజనము 

నమ్మకున్నది. తత్ ఆత్మీయయా ... = కావున నీచాలుకతో చెప్తూ మయా వస న్త 

నీనా మారితా ఇతీ _ నాచేత వసన సేన చంపణబుడినది _ అని, అరే చత్తాల 

మనుష్య -.. = ఓరి చండాలమనుష్యా, తత్ భణయతే _ కావున పలికింపుము, అనేన 

జజకారవంశఖుకోన శబ లేన తాడయిత్యా ఆాడయిత్వా _ జర్ _ జర్ ఆని శబ్దించు 

చున్న తప్పెటకొట్టు వెదుకుపుల్ల తో కొట్టి కొట్టి. ఒక్కొాక్కతూటికి ఒక్కక్క 

చెబ్బ _ చెప్పింప్రుము. చచ్చా అః (వపహారం ఉద్యమ్య _ చొబ్బ (కొలు! పూని _ ఓ 

బారువ శ = పలుకే. 
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చారు... ( నకరుణమ్ ) 

న్లో క్రై ననమవప వ న్నీ (వా వలే ద్య్యననమహోర్థ వ్యవపాతం 

న (తానో న చ మనసో ఒస్పి మే నిపొదః, 

వకో మాం దహాతి జనావ వాదవహ్ని 

ర్వ కృవ్యం య దిహ మయా హతా వీ యేతి, 33 

(శశకారః పున న థైవ) 
—_ 

బచారు_భేోభో; పౌరాః, (“వయా ఖలు నృశంసేన * 

IX 30, ౨౮, ఇత్యాది పునః వఠతి ): 

. నా re “నతనారు వునన. ఎనిన 

న్లో, 33. ఏతత్ వ్యసనమహాణకావ (పపాతం = ఈవధ దండన దుఃఖ 

మహాసము[దమునందు నిటనదూకుటను ~ చనెట్టనపడుటను, (పాప్య = పొంది _ 

అట్లు అందు మునింగియుండ:ంగాా మే = నాక, (తాసః = భయము లేదు, మనసః = 

చి త్తమునక, న చ విపొదః = ఏదుఃఖమును, బంధువియోగమువలనంబోనిది లేదు, 

ఏకః జనాపవాదవహ్నిః = జనులనింద _ వసంతి సేనంజంపినాండు అనునది _ యను 

నిప్పు ఒక్కటి, మాం దవాతి = నన్ను కాల్చి వేయు చున్నది, ఎవ్వరు నమ్మ నప్పుడు 

ఇంక అపవాద మేమి యన, యత్ _ ఏమియన _ ఏలయన, ఇవా = ఇట, మయా 

హతా (పియా ఇతి _ _పేయసి నావే చంపంబడిన దని, వ క్తవ్యం = చెప్ప 

వలనీయున్నది. ఇంతలో చే, ళళశారః వునః లేథా ఏవ = ళశారుండు మరల అట్లు 

చెప్పుచున్నాడు _ కావున _ చారుదత్తు (డు చెప్పుచున్నాడు _ థీ సోయి 

పారులారా, 

“మయాఖలు *... = ఇత్యాదిని 1, 80 _ మరల చెప్పుచున్నాండు, “శేషం 

ఏవో ఇ_ఖిదాస్యతి” అని ముగింప6గా సే _ ళశారుండు _ చెప్పుచున్నాడు చంప 

బడినది, =. అదియెల్ల శశారుని మాటగా శళారుండు తనచేత చంపంబడినదె 

అనునట్లుగాను ధ్వనించును, చారుదత్తుండు _ అన్తే అగుగాక _ అనుచున్నా(డు _ 
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(వ, చాణ్తాలః___అే త వాత వధ్యపాలికా, [అలే, తేవ 

అత వద్దా పాలిక |, 
ధా "య 

ద్విః బాణా లః_అరే తవ, [అలే తవ | 

(వథమః___అలే అేఖం కుర్మః, (ఇతి బహువిధం "లేఖకం 

కృత్యా) అరే యడి మదీయా వధ్యపాలికా, తదా తిష్టతు తావ 

న్నుహూర్శకమ్, [అలే చేకఅం కలేమ. ... అలె, జడి మమ 
లి hy 

శీలికా వజ పాఆ, తా చిటదు దావ ముహుత్తఅమ్ | 
0p © లా 

ద్వితీయః__కింనిమి తృమ్ ? [ కింణిమి తమ్ ? ] 

(పథమః-_అశే భ ణితో ఒ-స్ఫి పతా స్వక్షం గచ్చ తా, 

యథా -పుత ఏరక, యది తవ వధ్యపాలికా భవతి, మా నహాసొ 

వ్యాపాదయసి వధ్యమ్, [అలే, భణిదో ము పిదుణా శగ్గం గచ్చ 

న్మేణ యథా, పుత్త ఏీరఆ, జఇ తుహా వ్యర్ధ పాలిఆ హోడిి మూ 

స చావా వావాదఅళి వజ మ |. 
Oop 

ద్యితీయః.__ అశే, కింనిమి తృమ్ ? [అలే, కింణిమి త్వమ్ 1]: 

[వథమః---కదావి కో ఒవి సాధు రర్భం దత్వా వధ్యం 

మోచయతి, కదావి రాజ్ఞః పుత్రో భవతి తెన వృద్ధి మహోత్సి 
జ దభా య్యతాజలాద 

అదియే కదా నిజమ ఆని రవాస్యము, అనే తవ అక వభ్య పాలి ళా = కీరి 

సీదిరా ఇందు _ చంఫువంతు (నీ క వివాదరరా ఈతూటే,. లేఖం కుమ౯ాః _ 
ఇదీ 

(వా (క్రీ యుటం చేయుదము _ ఎవరు ఎన్ని (గ్రీ సార్లు నటికినారు, ఎవరు 

ఎన్ని సారు నజీకినారు _ అని లెక్కవాసీ నిశ్చయింతే ము, యది మదియా ,. = 

వంతు నాదే యగునీని _ అప్పటికి _ రవంత సేపు ఉండనీ _ ఆగును గాక _ కిన్ని 

మిర్తం = ఎందుకోసము * అరే భణితః అన్న పితా, స్వగ ౯౦ గచ్చతా = (మా 

నాయన స్వగ కామునకు పోవుచు నాకు వెప్పినాండురా _ కొడుకా చంప్రవంతు సీడి 

యగు నేని, తటాలున చంపకు, వధ్యుని, ఎందుకోసము * కదా అపి కః అపి ... = 

ఎప్పుడైనను ఒక వేళ, ఎవడైనను, సాధువు ధనము ఇచ్చి వధ్యుని విడిపించును, లేక, 
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వేన సర్యవభ్యానాం మోమ్ భవతి, కదావి హాస్తీ బన్ధం ఖజ్జయతి, 
తేన నంభ మేణ వధ్యో ముకో భవతి, కడాపి రాజవరివరో భవతి, 

లేన నర్వవ ధ్యానాం మోటో భవతి, [కదా వి కో వి సాహూ 

అత్థం దఇఅ, వ్య్వాం మోఆవేది. కదా వి లణ్హో పుత్తే భోది, తేణ 

వర్గా వేణ శ వ్యవజ్ఞః ఆం మోక హోోేది, కడా వి హాలీ బన్ధం ఖైది, 

తేణ శంభ మేణ వష్షై ముక్క హోద్రి కదా వి లాఅవలివ త్తే 

హోది, లేణ నవ్వవ జ్యాణం మోాే హోది, ] 

న కా___కిం కిం, రాజవరివరో భవతి? [కిం కిం లాఅవలివ ప 

మాది? ] 

చాణ్లాలః._అేే వధ్య పాలి కాయా లేఖం కుర్భః, [ అల, 

వర్జ్య పాలిఆఏ లెక్ట అం క లేమ్ముః ] 

న-కా__అరే శ్రీ ఘం మారయత చారుదత్తమ్. [| అలి, శిగ్ధ్యం 

మాలిధ చాలుదత్తాకమ్ |] 

(9 త్యుకా్వ్వ చేటం గ్భ్ళహీ తీ కాసె, స్థితః ) 

చాక్ణాలః_అ౪కర్యచారుదత్త, రాజని యోగః ఖ ల్వవశాధ్యతి ల 

న ఖలు వయం చాక్ణాలాః, త త్స ర య త్మ ర్హవ్యము. [ అజ్ఞ 

ఎప్పు డెనను, రాజ్ఞః వృతో భవతి ... = రాజునకు కొడుక పుట్టును. ఆ (కల 

వృద్ధి మహోత్సవమున వధ్యుల కందణీకి విడుదల యగును, ఒకప్పుడు ఒక వేళ 

ఏనుగు కట్టు తెంపుకొనును, ఆతొ(టుపాటున వధ్యుండు ము కోడు అగును, కదా 

అపి రాజపరివత౯ాః భవతి ... = ఒకప్పుడు రాజు మాబుట కలుగును, అపుడు 

దాన వధ్యుల కందటీకి మోక్షము కలుగును, కింకిం ,.*,= ఏమి ఏమన్నావు, "ఆరాజు 

మౌతిపోవుటయా ! ఆమాటక వానిమునస్సున కళుక్కు_మన్నడి _ “నాబావపోవునా 
అని, అరే వధ్యపాలికాయాం .., = రి _ చంప్రువంతుక వాసీచూతము, బహు 

విధం లేఖంకృ త్వా, - లెక్కు_ పెట్టక శీల టె గిత లుగీ చి అంతట ఒకటి వదలి 

యొకటి-గా కొటి వేసిన, కడపట మిగులునది కొ ట్రి చేయంబడి నదో, పడనిదో 

చూచుట వంతును నిర్ణయించును, ఒక మూఢ విశ్వాసపు లెక్క, ఇతి ఆకా 
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బాలుద త్త, లాఅణిఓఓ ఫ్ట్ అవల స శ్రది ౯ ల్ అమ్మే చాణ్ణాలా, త 

కుమ లేప్ జం కుమలివ్వమ్ ] 

వారు 

న్లో, (వభవతి యది ధరో దూషిత స్యాసి మే ఒద్య, 

(వబలపురుమవ్నాకై స ర్భాగ్యద్ వోషూలత్ కథంచిత్ 

సుర వతిభవనస్థా యత తత స్థితా వా 
లోను జం టో న a అవనయతు కళజ్క_ం స్వనస్వభ' వేన నైవ, విర్ర 

** = అని పలికి వేటుని తీసికొనిపోయి ఏకాంతమున _ కొం చెముదూ రాన ఒంటరి గా 

రహస్యము గా నిలిచినాందు, ఆర్య చారుద తే 2. దొరుదతే య్య _ ఇని రాజు 
pr.) అమినో 

నుత్తరువుతప్పు గాని, చండాలురమగు మౌది కాదు, తత్ స్మర ... = కావున 
తీలంచుకో (నీవ) ఏది తలంచుకొన వలయుసో, 

వో ఈ, భాగ్యదోపాత్ = (శా విధిదోషము _ (ప్రాతీకూల్యము _ 
వలన, (పబలపురుపువా కై నీ - రాజు రాష్ట్ర్రయయుండు అధికరణీవండు మొదలగు 

(శబలులై న మానునుల మాటల చేత, దూషి.త స్య ఆపి = నేరము మోపయుడినవాని 

వానను) మే = నావ, అద్య = ఇప్పుడు, కథంచిత్ = ఎట్టకేలవ, ఎట్లో ఒకయట్లు 
ధమఃాః = ధనుజాము, (ప్రభవతియది = (_పాభవను _ శ కి _ చూపునేని, నురపతి 

భవనస్థా = స్వగకాయమన నున్నదియో, యత తత స్ట్తావా = మతీ యొక్క 

డెక్కుడ చేని ఉన్నదియో, కఠలజ్క_౦ = (ఈ) మచ్చను _ ఆపకీ ర్రిన్సి స్వస్వభా 

జేన = తన స్వథావముచేత తానుగానే సా ఏవ = ఆవసంత సేనయేవచ్చి, వ్యప 

నయతు = తొలగించును గాక, 

నాక (గవాచారము చాలమిచేత, ఈగొప్పవారందటి చేతను నేను నేరము 

మోపలుడినవాండ-నె నను _ ఇంక నీవిషయమున మటి యేసాతమ్యమును ఉపయోగ 

పడదు_థమకాము (పాభవము చూఫుేని ఆనుస్వభావనువా కర యావ సంత సేనయీ_ 
ఎందున్నదో _ స్వగజాముననో మజెక్క_డనో _ తాను సాంతముగానే వచ్చి నా 

యీోమచ్చను తుడిచిజేయును గాక _ (అంతికన్న చాకిపుడు తలంచుకొటవ ఏదియు 

లేదు.) మహానుభావుడు _ మహా ధార్మివండు _ అతేని వాసష్క ఫలించు నేమో, ఎదైన 

యోగమున, ఈ ను క్రి ంగననగును _ “ధర్మ ఏవ వాతోవా ద్టి, ధర్మోరతతి రక్షీతః” అని, 

తన అదం ఫానుప్టిత ధమజా ము సవయాన చారుడత్తుంగాచినది, ఆనునుగదా వాడు 

తేన నమ్మక మును 
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ప్ర రో $ ' 

చాక్టాలః__( అగతో దర్శయి త్వా) అరే వత దృశ్య తే 

దతిణశ్శశానమ్, య క్పే9క్ష్యు వధ్యా రుటితి (పాణా౯ ముష్నాన్ని, 
న్య వళ్య, ( అలే, ఏదం ద్శది దక్టి ఇమ శాణమ్, జం స్ట్స్అ 

వజ్ఞా రుత్సి పాణాఇం ముళ్ళస్సి శే క్ట పెక్ట్ ] 

శ, అర్థం కచేబరం |ప్రతివృత్సం కర్ష న్ని దీర్భగోమాయవః 
ధి వస ఘు 

అర్హ మని శూలలగ్నం వేశ ఇ వాట్టహాసస్య, 3౫ 

ద ద ద. ద ల నాలా. అత తజ ము వ టట. రం అన. లు సం మజాకానా జలు. కా నానా. మా ఉం అలా గా ాునానా. 

తపసా మనసా వాగ్భిః వూ జితా బలిక ర్ముఖిః 

తుష్యున్సి శ మినాం నిత్యం "చేవ తా; కింవి చార్మితేః, 

చవారుదత్తు (డు ఎంతయు ధర్మపరుండు, చానపరుండు _ మంచి చిత్త సంస్కాా 

రము గలవాండు, తన “మింది చీరను బొతిగా అబద మని యెటుంగును. నుణే 

అకని చిత్తమున ని ర్వేదపుటాడువ ఎంత్ యుండదు! క్కారనికిని తన బనాయింఫు 

నెగ్గిన దని ఎంత సంతోషము ! ఇంతలో శశారచేటుండును అగపడి అజచి పోయి 

చాడు, ఆది తటాలున వినంబడటిన ధర్మ వాక్కే మో అనియు తో౭చియుండును, 

తేన థర్మపరతయు చానపరతయు ఇట్లు ధర్మ (పభావమును శరణు జొరుమని 

(పేరించి యుండును, 

అనే వీతత్ దృశ్యతే దక్నీ ఇళ్ళ ళా నన్= ఓరి ఇదిగో అగపడుచున్న డే దఖీణఫు 

వల్ల కాండు, యత్ _ డేనిని = దానిని _ చూచి, (ఇక్కడికి కొని తేయబడు వధ్యులు, 
ముటి చంపబందడకయ్ _) అంతకే చటున (పాణమువదలుదురు, చూడు, చూడు, 

౬ 

శో ఏ, పరివృ ల్రేం = నుడినీన _ తఅ[కిందై న, అధకాం కలేబరం = 
౧౧ లీ) చ్! 

సగము (పీనుగు చేవామును దీఘకాగోమొయవ!ః = ఎ తేన _ పెద _ ఎగిరినిక్కి న 
డి ది 

నక్కలు, కప౯ా ని = లాంగుచున్నవి, అధళాం అపి = మణి సగము, శూలలగ్నం= ల్ 

కొల్హున తీగులుకొొనియే యున్నది _ అట్ల హాసస్య _ ళ్ళ శా నముయొక ్క_ బొబ్బనవు్వు 

"వెంగాన పండ్లయిగిలింత యుండును. అది వల్ల కాటి బెబ్బనవ్యు ! 
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[అద్దం కోకేవలం వడిన్ర తృం కట్ట ప్పి దీపాగోమూాఆ 

అద్ధం క్షి ళూలలగ్గం వేశం ఏల అట్టహాశశ్శ |. 

వారు__సో హతో 2_స్ఫ్రే మన్దభాగ్యః. (ఇతి సావేగం 

ఆవవిశ తి, ) 

శ్రకా._..న తావ ద్దమిష్యూమి, బారుద తృకం వ్యాపాద్య 

మానం తావత్ నళ్యామి, = ( పర్మికమ్యు దృష్ట్వా) కథం! ఉప 

విష్టః ! [ ౯౩ దావ గ మిశ్ళమ్, బాలుదతాకం వావాదఅ నృం దావ 

ప్రెమ, “+, కథం ఉవవి స్టే! ] 

బాశ్లాలః....బారుదత, కిం భీతో ఒసి? [ చాలుదశ్తా, కీం 

నీదో తి?) - | దో శి? 

చారు.__(నహ సోకాయ ) మూార్భ, (న భీతో మరణా 

దన్ని ౫ ౨౭ ఇత్యాది పునః పఠతి, ) 

చాజ్డాలః..._ఆర్యచారుద త్త, గగనత లే (వతివననైై చన్ద్ర 

సూర్యా వవి వివత్తిం లభేలే. కిం పున ర్థృనా మరణఫీరుకా మానవా 
వా, లోకే క్రో ౭_ప్యుంజ్జితెః వతత్కి కో 2వ వతితో, ఒప్యుత్కి 

పీ కోటకు అందని సగము, భూలమునకు తగులుకొని యుండునది క్ళశానపు 

నవ్వుతాపముగా భయంకరముగా _ అనుట ఉన్నది, హో హతః అన్నీ = అమా 

చచ్చితిని, నిధభా౯ాగ్యు(డను - అని సావేగం = దుఃఖపు6 దొటుపాటుతో = 

కూచుకాండును, న తావత్ గమిష్యామి = “జీను గన పోను. చారుదత్తుని చంప 

బడుచున్న వానిని - కొట్లు ఏక్కి_ంచుట వాడు భాధలుపడుట (పాణము వదలుట 

ఇది నాక తమాషా అమెత _ ఇదంతయు చూచెదను, మతి కథం ఎట్టూ _ ఉప 

విష్టః _ కూరుచున్నా౭డే, చారుద ర్త, కిం ఫీకః అనీ? ... = వీమి భయపడితీవాకో 

మూఖ౯ = మూఖు౯ాండా, న న్థీత్రో నమరఠాా దన్న్శి X _ 27 పఠించును, ఆర్య 

చారుద త్ర _ చారుద త్రయ్య, గగనతలే ... = మింట కాప్రురముండు నూర్య 

చంద్రులు కూడ చావు పొందుదురు, కిం పునః ,.. = మటి చెప్పవలయునా జనులు _ 
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స్ట లే. ఉత్తివ్హత్సతతో వననపాతికా శవన్య పున రస్ని, ఏతాని 
హృదయే కృత్యా నంధార యా త్మానమ్. ( ద్యితీయ చాణ్తాలం 

(వతి) వత చ్చతుర్థం ఘోవషణాస్థానమ్, తదుద్ధోమయావః, [అజ 

చాలుడ త, సఅగీదలే వజేవశస్తా చన్షశుజ్ఞావి వివ తిం లహాస్తే, కిం 

ఉణజ ణా మలణభీలుఆ మాణవావా? లోవ కోవిఉట్టిదోన వడది, 

కోవి వడిదోవి ఉళ్టేది. ఉట్టన్న వడన్తా హ వశణపడిఆ ఫవశ్శఉణ 

అర్జి, వఏదడాలం హీఅవ కదుఅ నంధా లేపి అత్తాణఅమ్, ఏదం 

చజటం ఘాోళ ణట్టాణమ్, ఆాడిన్ధై శమ. ] 

(పున సృశణై నోద్ధామయతః ) 

బారు_.హా (పియే ననన్నసేనే, (శశివిమల మయూఖ ౫ 

౧౨. ఇత్యాది పునః వఠతి) 

(తతః (వవిశతి సనం (నా వన న్నసేనా భికుశ్చ) 

మానునులు చావుకు భయపడుదురు అని, లోకే కో౭_పి ఊల్గితః పఠతి ... = 

లోకమున లేచినవా డొకొ_క్క_(డును పడును, పడినవాండు ఒకొ_క్కు.“డును 

తేచును. ఊ త్తిష్టత్. పఠత కః శవస్య _ లేచుచు పడుచున్న శవమునకు, పునః వసన 

పారలీళా ఆ FE సీనురల గుడ్డ పడుట కలదు, అనయా గాలికి లేచిన గుడ్డ తనంత నే 

గాలి తగ్గగా పడునుగచా, అక క లేబరము పూవజాకమ౯ా చేపా ల ఫుట్టిం 

పంగా _ ఎ తేచినది _ ఆఅఆనలగా ఫుట్టువగన్నది. ఆకమలా శాంతిపంగా, తానే నురల 

వాలిపోవును, ఏతాని వాదయే కృత్వా = ఈ (నా మౌటలను మనసున ఈంచు 

కొని నిన్ను నిలువరించుకో ( = సంధారయ ఆత్మానం), పునః తధెవ యద్ధోప, 

యతః _ మరల అనే వాటుచు న్నారు. ఆచాటిం పున వసంత సేన బలాశ్కారమేగా 

ఇారుదత్తుని చేత నొంతుపిసికి చంపయబుడినడి _ అను మాటలే, ఆవి ఒక్కొక్క 

తూటి నిన్న ప్పుడును వ సంక సేనం గూర్చి ఒకొక్క తెర ఏడ్చు చారుదత్తునికి 

ఒక్షొ_క్కు_ విధముగా పొంగుచున్నది, ఇపుడు _ శశిమలమయూఖ _ ఇత్యాది 

పొరలివచ్చినది, 

తతః (పవిశలి ... అంతట తొటుపడుచు వసంత సేనయు భికువును 1 ప వేశం 

చుచున్నారు, భికువు తాను వసంతే సేనను (బదికించి లేపిన పుడు “సర న్మిక- 

MR — 79 
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వన న్మ-_( సనం భమమ్ ) హో ధిక్ , హో ధిక! కథం! చనువు 

మన్ష భ"గన్యాః కత ఆర్యచారుదత్తొ వ్యాపాద్య తే, భోః త్వరితం 

త్వరిత మాదిశ మార్షమ్, ( వాస్ట్, హాన్ కథం మమ మన్లభాలణేఏ 

కిదే అజ్ఞణాలుదల్తొ వావాదీఅది. భో, తురిదం తురిదం ఆచేసేహి 

భితుః_త (ర తాం త్వర తాం బుద్ధో పాసి కార్యణారుద త్తేం 

జీవ నృం సమాశ్వానయితుమ్, ఆర్యాః, అన్నరం మన్నరం దత్త, 

[ తువలదు తువలదు బుద్దో వాశికా అజ్జవాలుద త్తం జీఅన్మ శమశ్శా 

శిదుమ్, అజ్ఞా, అన్తలం అనృలం చేధ J 

వనన్న_--అన్నర మనృ్శరమ్. | అన్మలం అనృలమ్ |, 

చాణ్జాలః._ఆర్యచారుద త్ర, స్వామిని యోగో 2-ప రాధ్యతి, 

త తర య త్స రృవ్యమ్, [ అజ్జదాలుదత్త శామణిఓఓ అవల కది. 

తొ శుమ లేపా జం శుమలిదవ్యమ్ క. 

ఇవారు___కిం బహునా (వభవతి X- 5ర ఇత్యాది శ్లోకం 

వఠతి, ) 

చాణ్జాలః_( ఖడ్ల మాకృవ్య ) ఆర్యచారుద త్తే, ఉత్తానో 

భూ త్వా నమం తిష్ట, ఏక పహాశరేణ మారయి తెగా తాం సరం 

ఆని చారుదత్తుడు చంపయడుటకు కొనిపోయబడుచున్నాండు, కథం = ఎట్టూ ! 

భాగ్యహీన-నెన నాకో సము చారుద త్రీయ్య చంపంబడుచున్నాండు ! భోః. ఓయి _ 

త్వరితం ఆదేళశయ మౌగళాం = త్వర గా దారి చెప్పు _ త్వేరతాం త్వర తాం 4 

త్వరపడునుగాక _ ఉఊపానీక _ చారుద త్తీయ్యను (పాణముతో నుండ6ంగానే ఊట 

డించుటక, ఆర్యాః అ న్లరంద త్తే = అయ్యలా రా _ దారి యిండు, స్వామి నియోగ 8 

అపరాధ్యతి _ దొరయు త్తరువు తప్పు చేయు చున్నది _ బుది పూవ౯ణము గా "నేను కాదు, 

తత్ స్మర యల్ స్మ ర్త్వవ్యమ్ _ కావున తేల(చుకిే నీక ఏడి తలంచుకొనవలయునో _ 

కిం బహునా = ఏల పలుమాటలు 6 పభవతి ఇత్యాది పఠించుచున్నా(డు, 
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సయూమః, | అజ్జదాలుదత్త, ఉత్తాణే భవిఅ సమం చిట్ట. ఎక్కవ్చ 
హో లేణ మూాలిల తుమంక౫ం చేను ] ౧ వా 

(చారుదత్త సృథా* తి్టతి ) 

చాజ్ఞాలః..._(వహాదర్తు మిహళతే, ఖడ్డవతనం హస్తా దఖి 
నయక్ ) హీ కథమ్! (హీ, కధమ్! ] 

C౧ 
శ్లో. అకృష్ణః సరోవం ముష్టై ముష్టినా గృహీతో ఒవి 

ధర ణ్యాం కిమర్థం వతితో చార ణకో 2_థే సినన్ని భః ఖడ్గ! 5౬ 

[ అఅట్టిదే శలోశం ముట్టీవ్ ముట్టిణా గహీే వి 
ధలణీఎ కిశ వడికే దాలుణశే అశణిశ ణిహే ఖో], 

య థైతత్ నంవృత్తమ్ తధా తర్కయామి, న వివద్యత ఆర్య 

వారుదత్త ఇతి, భగవతి, నహ్యవాసిని, [పసీద (పనీద అపి నామ 
చను ల. Cre 

ఉ తానః భూ త్వా = ఒళ్ళు పెకి చాపుకొని న్నిటముగా వంపులేక సరిగా ఉండు _ 
వ్క (పవోనరిణ ,., = ఒక్క జెబ్బతో చంపి నిన్ను స్వగ కామునకు కొనిపోవుదుము _ 
చేర్తుము, (పవాతుకాం ఈవాతే _ కొటంగోరును _ క తి యెకును _కతి చేతి 

జాట్ లు _0 మో _ 
నుండి పడును, హీహీ _ కథం = ఏమి ఇటు! ఎట్టూ ! 

(nt) 

జూ ఉట లా న ల. వు 

వో, 3౬. సరోషం _ చంపుటకెన కోపముతో, ఆకృష్టః = లాం 
బడినది ఎ తేలుడినది, ముపూ ముషినా గృహీత అపి = (క తి) పిడి యందు పిడి 

ధి రు లు ఆవ 
కిట్రిధ్రో పట్టుకొనయడినప్పటికిని, దారుణకక = తీక్ష మై, అశనిసన్నిభః = పిడుగుం 

బోని, ఖడ్డః = క త్రి, ధరణ్యాం = -నేలపె, పతితః = పడినది _ కినుథకాం = 
నే | 

ఎందులకో | 

యథా ఏతత్ సంవృ త్తమ్ = ఎందులకు ఇది జరిగిన దో, తథా _ అందులకే, _ 

ఇట్లు ఇది జరిగినందువలన, ఊపొాంతును, తలంతును, చారుద త్రయ్య చావ(డు అని, 
దేని సవ్యాచవానీని ల సవ్యామను కొండయందున్న దుగ ఇమ్మా _. అది యీ మౌొదిగఆ 

కల దేవత _ (పసీద = అన్నుగ పీంపు _ అపినాము ,., చారుదత్తునికి విడుదల 
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భితుః._ఆర్యణారుద త్ర, కిం స్విదమ్, [ అజ్జచాలుద త్త కిం 

జేదమ్ 1] (ఇతి పాదయోః వతితి, 

చాణ్ణాలః_( సభయ మువనృత్య ) కథమ్! వనన్న సేనా! 

నను ఖ ల్వస్మాభిః సాధు ర్న వ్యాపాదితః, (కధమ్! వశన్తశేణా! 

ణం క్ట ఆమ్మేహిం ఛాహూ ణ వావాది చే ] 

భికుః....(ఉశాయ ) అరే జీవతి చారుదత్నః | [అలే జీవది 

చాలుద త్తే ] 

బాణ్లాః._జీవతి వర్ష శతమ్, [ జీవది వశ్శశ దమ్ ] 

వనన్న_--( నహార్షమ్ ) (వత్యుజ్జీవి తాన్ని, [ వచ్చుజ్జీవిద మ్మ ], 

చాణ్తాలః__త ద్య్వావ చేత దరగ్భత్తం రాజే యజ్ఞ వాటగతన డ్ § ఏలె క్ష గొల్ల వ 
నివేదయావః, [తొ జావ వదం వత్తుం రాఇణ్తో జల్ల వాడగదశ్ళ 

ణి వే బేన్హు |, ( ఇతి నిప్కా- మతః. 

నకా___( వన న్నసేనాం దృష్టా, స్మ తానమ్ ) ఆశ్చర్యమ్ ! 

“క్రీ గర్భదాసి జీవనం [పావితా. ఉత్కాన్తా మే(పాణాః, భవతు. 

వలాయిష్యె, [ హీమాదిశే | కేణ గబ్బ దాశీ జీవావిదా? ఇక్క 

నాఇం మే పాణాల్తం. భోదు, వలాఇశ్శమ్ |], 

చండాలుడు చకితుండై తొలశ_ఏమో! వసంత సేన! నను ఖలు సాధుః 

= = పాపమా, ఓరి (నను మనచేత సాధువు చంపంబడలేదుగదా ! (చంపియున్న 

ఎంతపారపాటు పాపము వేయుంబడినది ఐయుండునోగదా, అరే జీవతి బారు 

దర్రేః _ కరి, (బదికిక న్నాడు, చారుత్తుండు, జీవతి ... = ఇంక నూ టేండ్లు 

(బదుకును _ ఇంక వానికి సేంగి లేదు, (పత్యుజ్దీవి తా అన్నీ = (బదికింపంబడితిని, 

రాజక యజ వాటగత స్య _ రాజు (పాలకనిక్సి “జన్న వాడిలో నున్న వానికి, కమా 

దక = ఆయ్యయో్య్యో _ కేన గభకళాదాసీ . = ఎవనివేత ఈ పుట్టు తొత్తు 

(బ్రదికింపయుడినది * అస్యా! (పాణాః 208 కశ్రపి (పాణాలు పెకి లేచి పోయి 
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(ఇతి వలాయతే ) 

చాణ్ణాలః._( ఉవసృత్య ) అరే న న్వస్నాక మోాద్భృ శీ రాజా 

క్ష ప్సీః _-- యేన సా వ్యాపాది తౌ, తం మారయ నేతి, త (దాస్ట్రీ) 

యశ్యాల మే వాసిప్యాూవః, [అలే, ణం అమ్హాణం' ఈదిశీ లాఆ 

కొతీ -- జేణ శా వావాదిదా తం మా తేధ EX తా లజ 

అశాలఅం క్లేవ అళ్లేశన్ను ). (ఇతి నిపష్కా నా 

చారు___( నవీస్మయమ్ ) 

న్లో, శేయ మభ్యుద్య లే శశ) మృత్యువ క్ష )గ తే నుయి 

అనావృష్టిహా తే న స్యే (దోణవృష్టి రి చాగ తొ, 2౮ 

( అవలోక్య చ ) 

నజే _ చచ్చినదే _ భవతు ... = శానీ, ప రారియయ్యె దను, ఇరి పలాయతి _ ఆని 

పరు వెత్తుచున్నాండు, ఉపసృత్య = సమీపించి _ నను అస్మాకం ఈద్భకీ రాజూ 

జ్ఞివ్రీః _ నునక ఇట్రిది గదా రాజానాజ _ ఎవనివేత ఆపి చంపంబడినదో వానిం 

జంఫుమని, కావున రాష్ట్రైయుని రాజూుమజంది నే పెదకదము. సవిస్మయమ్ = 

ఆళ్చర్యముతో, 

న్లో, ఏరా శా ఇయం = ఈమె ఎవరు, శ స్తే అభ్యుద్య తే = 

(నా పెక ఎలత్తయలబడంలా, మయి = నేను, మృత్యువ రక్రృగతే = కం 

జీరలా_ నోటంబడంగా అప్పు జే బావ(బోన్ర చుండగా, ఆనుట, సస్యే = చె “పేరు 

ఆ నావృష్టి వాలే = వటి పువే (ఎండీ) చవావలగా, (దోణవృష్టిః ఇవ = (దోణమను 

"వేఘముయొక్క_ (దో చెల) వానవలె, ఆగతా = వచ్చినది! 

చురును చచ్చినదానిం (బదికింప అచెట్లో, అ, చిరు వటుపుప ఎండియే 

గడ్డి ఐ పోయి నంఠట జేరుకొనలో కొన ఊపిరి కూడశాని రవంత పచ్చి ఉండును 

నన్ను మృత్యువాతనున్న వానిని (బదికింప ఈమె వచ్చినది _ ఎవరోకదా! 

అవలోక్య = పరికించి. చూచి, 

MR — 80 
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న్లో, వనన్ననేనా కి మియం ద్వితీయా! 
సమాగ తా పైవ దివః కి మిగ్గమ్ ? 

(భనం మనః వళ్యతి వామ మెనాం 

వన్నన్నసేనా నమృ తాధ సైవ, వగా 

అధ వా 

శ్లో, కింను స్యన్హాత్ పునః (పాపా మమ జీవాతుకామ్యయా 

తస్యా రూపానుగూ చేణ కిము తా సేయ మాగకతా*ి ఈం 

వనన్న---( స్నాన ముఖాయ పాదయో ర్నివత్య ) ఆర్యచారు 

త్ర నై వాహం పాపా, “యస్యాః కారణా దియం త్య యానదృ్భ 

శ్యవస్థా (పాపా [ అడ్జవాలుద త్తే, సా చైవ అహాం పాపా జావ 

కార ణాదో బ్రఅం తుఏ అనరినీ అవస్థాపావిచా ] 

ల 

ల ద ద. వ టం ద ద తారు అ పనా ద ద నాలా నంగా. నానా నాలు తనుం వాకా టా —_ అ అనా ధా వా వానటవతాంాలా అనువాడు పా నా 

వో, 3రా ఇయం ద్వితీయా వస న్దనేనా కిము = ఈమె దుత్రియొక _ 

రెండవ _ వసంత సేనయా కి సా ఏవ = ఆముయే, దివః = స్వగ కము (మింటి) 

నుండి, ఇత్జేం సమాగతా కిం= ఇట్లు నన్ను చేర, వచ్చినదాకి నమ మనః = 

నానునను, (ఫా న్లం = భమ _ మిథ్యాముతి _ గొన్నటై, ఏనాం = ఈ మెను, 

పళ్యతి వా = వసంత సేనగా చూచుచున్నదా॥ ఆథ _- ఇ వేవియు శాక, ఇంక, 

సావసనసేనా ఏవ = ఆవసంత సేనయే న మృతా = ఛావలేదా*€ _ కాకువుచే 

(పళ్ళ, 

అథవా = అట్టు (నుం) గా దేని, 

శ్లో, ఈం, మిము జీవాతుశామ్యయా = నన్ను మరల (బదికించుకోరిక తో, 

స్వగా౯త్ = స్వగ కామునుండి, స్రవకి (పాపా కిం ను = మరల వచ్చినదా ఏమి * 

కిముత్ = అట్లు శా దేని, తస్యాః రూపానురూ పేణ = ఆమెయొక్క రూప పుపోలి 

కతో, ఇయం అన్యా ఆగతా = ఈమె మజీయొక తె వచ్చినడా* 

నన్నుం "గాన స్వగ౯మునుండి, అక్కడికి చేరిన వసంత సేన మరల వచ్చి 

నదా, మజెవ్య రె నను ఆమెపోలికతో వచ్చినదా ఈమె (ఎవరో)? 

పాదయోః నిపత్య _ పాదాలలో వాలి _ ఆపాపాక్ళ నే "నేను. _ ఎవతె 

కోసము నీవు ఈ(యెంతయు నీకు తగని యవ స్థను పొందితివో _ ఆళ్చర్యము 
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(నేవశ్యే ] 
ఆశ్చర్య మాశ్చర్యమ్, జీవతి వన నృసేనా, [| అచ్చరిఅం అచ్చ 

రిఅమ్, జీవది వనన్త సేనా ! (ఇతి సే వఠ ని, 

చారు. ఆక క్ష్య నహ సోకాయ స్పర్శ కుఖ మభినియ నిమో 

లితాకు వవ హర్ష గద్గడాతరమ్) (ప్రియ వస నృ్మసేనా త్వమ్, 

వనన్త_నై వాహం మన్టభాగ్యా. [సౌ క్లే వాహం మన్హ 
ఛాఆ |. 

చారు_( నిరూవ్య నహక్షమ్ ) కథం! వనన్నసే నైవ! 
( సానన్షమ్ ) 

వో, కుతో బాప్పామ్బుధారాభిః న్నవయన్నీ వయోధ రౌ 

మయి మృత్యువళం (ప్రాస్తే వి దేవ నముపాగ తా, రణ 

(వియె వనన సేనే, 

ఆశ్చర్య మ్ _ ఆళ్చర్యము ! వనంతి సేన (బదికి యున్న డి య (అని జనులు ఆందటు 

తెంలోపల పలుకు చున్నారు ఆజన వాక్యము విని, (నమ్మి తటాలున లేచి స్పశళా 

వలని సుఖముతో _ వసంతే సేన తొమ్మున (వాలియున్నది గడా _ అభినయించి 

అనుట వేసగానికి ఎచ్చరిక, కన్నులు మూసికొనియే _ _పేయసీ, వసంత సేనవా నీవు ! 
సా ఏవ అనాం ... = అప ే నేను _ ఆదృష్టహీను రాలిని, 

నియాహ్య _ కన్నులు తెజచి చూచి పోల్చుకొని, హర్ష ముతో _ కథం _ 

వెట్లూ! వస న్హనేనా ఏవ = వసంత సేనయే _ ఆనందముతో, 

మో, ౪౧. చాస్పామ్చుధారాఫిః = కన్నీటిధారలతో, పయోధరౌ = 

పాలిండ్లను, స్నపయ న్లీ = తడుపు (స్నానమౌడించు) చున్నదాననై, మయి = 
చేను మృత్యు వశం పాపే = మృత్యువునట లాంగుటను పొంద6గానే _ 

వావునకు ఆధీనమె పోంగానే _ (మటి చేయునదిలేక) చావంగా నే, కరః = 

ఎందుండి, విద్యా ఇన = రూపుదాల్చిన సంజీవని విద్యవ లె, దుగాళాచేవివలె _ 

(ఆ శువులు ఆనంద్నాశకువులు _ వసంతశేనస్ రాగ స్నేహానందము _ విద్యకు 

చాత్సేల్యానందము -) సముపాగతా = వచ్చితివి * 
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న్లో, త్యదర్థ మేత ద్వినిపాత్యమానం 

"బేహూం త్య మైవ (వతిమోచితం మే 

అహో (వఫొవః (వీయసంగ మన్య 

మృత్యో ౭కి కో నామ పునర్శి )యేత, ర 

ఆపి చ, (వియే వశ్య, 

న్లో రకృంత చేవ వరవృస్త్ర వియం చ మాలా 

కానాగ మేన హీ వరన్య యథా విభాతి, 

వతే చ వధ్యవటపహాధ్యనయ నృ రెవ 

జాతా విచాహవబహధ్య్వనిభిః నమానాః, రక 
మా ల ల | 

శో కం త్వదథజా౦ = నీకోసము వినిపాత్యమొనం = పడంగొట్టంబడూ 
చున్న = నాశనము చేయ(బడుచున్న - చంప బడు చున్న, మేదేనాం = నాయుడలు, 

త్వయా ఏవ (పతిమోచితష్ = నీచేత చే, _ (1బదికి మరల వచ్చిన) నీవేత నే ధరింప 
బడినది _ పునరుజ్లీవింపయబడినది _ మరల (బదికింప6 బడినది, అహో _ ఆశ్చర్యము _ 

ఇంత్ యని చెప్పనలవిపడదు అనుట _ (పీయస సస్గెమస్య - ,ద్రితుమైనదానిం గలసి 

కొనుటయొక్క_, (ప్రభావః = నుహిమ! (పియా _ నిస్తే లింగము వివకీతేము 
గాదు _ ఆ పభావమే కావన్న _ మృతః అపి = చచ్చిన నైనను, కో నామ _ 
ఎవడు _ నీవే చెప్పు _ పునః (ధియేత _ మరఅ[బదువను 2% 

శో ౪3, రకం తత్ ఏవ = ఎటినిది _ వధ్యచివ్నాముగా నాన కటినది, m = ఉత లు 

ఆశే _ ఆయెజ్జవ స్త్రమే, వరన స్తం = పెండ్లికొడుకు (పసపు మొదలై నవానిలో 
తడుప పయిడిన) వస్త్రము, ఇయం మౌలా చ = ఈ మాలయు _ అయొలగ న్నేరులచే,_ 

శాన్హా ఆగ మేన _ పెండ్లికాయతు రై స కాంత (ఆంద మెనవధువు ఐన నీ యొక్క 
రాక చేత, యథా వరస్య = ెండ్రికొడుపనవ ఎట్లో _ అట్టు _ విభాతీ = (పళాశించు 
చున్నది _ ఒప్పారుచున్నది, ఏతే చ = ఇవియు, వధ్యపటవాధ్యనయః _ వధ్యుని 

(చంపుటందెలుపుట కై నృ తప్పెట్టమోంతలు, తథా ఏవ = ఆశే వివాహ పటవా 
ధ్వనిఖిః; = మన పెండ్లి న పటవాధ్యనులతో, సమానా జాతాః = సమానములు.. 
తుల్యములు = మనవి, 
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వన న్న___అతిదవీణఅతయా కిం న్విదం వ్యవసిత మార్యేణ, 

| అదిదక్టి ణదావ కిం వేదం వవసిదం అష్జైణ ]: 

చారు.__(వియే, త్వం కిల మయా హా చేతి, 

న్లో, పూర్యానుబద్ధ వై రేణ శ తుణా (వభ విష్ణునా 

నర శీ వతతా తేన మనా గస్తీ నిపాతిత 8, రర 

వనన్మ__( కర్ణా విధాయ) శానృం పావమ్, తే నాన్మి రాజ 

శ్యా లేన వ్యాపాదితా, [సన్నం పావమ్్ తేన మ్మ రోఅసా చేణ 

వావాదితా ], 

బారు... ( ఛితుం దృష్ట్వా) అయ మపి కః? 

వసన... తే సానా ర్వేణ వ్యావాది తొ, వే నార్యేణ జ్వం (వొవి 

9 r= c= లి గ్ లల: [ తేణ అణ జ్ఞా వావాదిదొ, వదిణా అజ్జణ జీవావిదమ్ట్మా ] 

శ 
— ప] లా జా జా అజా బు యా న న | 

నాక (నీకోసమే ఐన మృత్యుమండ నమును వాద్యములును, నాక 

(నీకోసమే ఐన) “పెంద్దిసిం గారిం పులును, "పెండ్లి వాద్యములును ఐనవి! అతి 

దాఫీణ్యతయా _ అత్యంత మెనదయగ లచాడవగుట చేత _ (జ చార్యముచేత _ ) 

ఇది (ఈ ఆత్మాపకాణము) వపూనంబడినది ౪ 

త్వం కిల మయా వాతా ఇరి _నీ వంట నాచేత చంపంబడితివి అని, 

వో, రర, పూ వాకా నుబద వె రేణ _ విడువకుండ వూవంబటడిన (పాక 

వైరము - పగ కలవాంెన, కేస శతుణా _ ఆపగతుని చేత, (పభ వివ్లునా = త్రేన 

రాష్టిరయత రాజళ్యాలతే లచే తా ననుకొన్నది చేయగల సామథ్యజకాము గఅవాని 

చేత, నరకేపతతా మునాక్ _ నెటన కేవలము నరకమునం బడువాని చేత _ అనలా 

అట్లు తప్పక నరకమునం బడుఫలమున'ే నిపాతిత ః అన్ని = పడ (గొట్టం _ నాశ 

నము వేయం. _ బడిలిని, 

క ేజా పిధాయ'_ అ ట్రీకనిం జంపుటయను పాపము శమిల్లునుగాక, 

ఆయం అపి కః _ మతి యిత6 జెవరు* 

తేన అనాశక్యేణ వ్యాపాదితా ... కా ఆయ నార్యుని చేత చంపయుడితిని ఈ 

యార్యుని చేత (బదికింపయబడితీని, కః త్వం ఆశారణబన్థుః _ ఇటు ని వ్యాక జము గా 
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నారు... క న మ కారణబన్హుః ! 

a 
అట్ భికుః న (ప్రత్య భిజానాతి మూ మార్యః, అహాం న ఆర్యన 

చరణనంవాహాచి నృకః నంవాహకో నామ. ద్య్య్యూతక_రై గి హితే వత 

యోపాసిక యార్య స్యాల్నేయ డా త్యలజ్కా- రవణనిష్కి- తో 2_స్ఫ్రే. 

తేన చ ద్యూతనిర్వేచేన ఇాక్య శ మణక ః సంవృత్తో ఒఒన్ఫి, వషపో 

స్యార్యా వవహణవివర్యానేన పుష్పక రజ్ఞాక జీన్టో ద్యానం గతా, తేన 

చానా ర్యేణ న మూం బహుమన్యన బ్రతి చాహుపాశక బలా తా రేణ 

మాంరితా, మయా దృష్టా, [౯ వచ్చభిజూణాది మం అజ్హో, అహాం 

శే అజ్జన్ళ చరణనంవాహచి న్నవ శంచా'హా శీ శావము, జూదిఅలేహిం 

గహి బే వదావ ఉవాశీ కాఏ అజ్జశ్శ కీలక త్రి ఆలంకాలవణణీిక్కీ. బే డొ 

మః తకేణ అ జూదణి వ్వే దేణ సకశమణళే. శంనుత్ఫెమ్మ. వశావి 

అజ్ఞా వవహణవివజ్ఞా శేణ పువ్బుక లణ్ఞక జిక్ట్ఞుజ్డాణం గదా, తేణ అ 

ణజ్టణ రె నుం బహుమ శి త్రి చాదహుపాశ బలక్కా- లేణ 

వూలిదా, మవ దిట్లా. ] 
లు 

బాంధవమునిజపినచా డవు, నాపేయనీం (బదికించినవా6డవు, కవు ఎవరు? న 

(పత్యఖిజానాతి = నన్ను గుర్తుపట్టలేదు అర్య (డు, అహం సః ఆర్యస్య ... = "నేను 

వాంద్ను _ ఆయ్యవ పాదాలు పీనుకోటయందు అక్కు_అయుంచి యుంండినవాందను, 

సంవావాకుండని పేరు, ద్య్యూతక రెః ... ౯ జూద -గాండ చేత (పణము కట్రమి కై) 

పట్టు కొనంబడినవాందనై, ఈ భ క్తురాలి చేత, అయ్యక కావలనీన వాయడనని అలం 

శారమును పణమాగా కటి విడిపింపంబడినవా(డను అయితిని, ఆ జూదముగొల్చిన 

ఖహిక జగుప్ప (= ని వేకాదము) వేత శాక్య (= బౌద (గమణకుండను (= నన్నా 

నీని అయితిని, ఆర్య యీ వేయు బండ్ల తాటుమాటు చేత ఫుష్పుకరండక జీణోజా 

ద్యాసమునక పోయినద్వి తేన చ ఆనాశ్యేణ ... = అనీచునివేత _ నన్ను ఒల్లవా_ 

గౌొరవింపచవా _'అని భుజములెనే తాళ్ళుగా చుట్టి బలవంతముగా _ గొంతు పిసికి _ 

చంపయబడినది, (అంతట నాచేత చూడంబడినది, కలకల? _ అలబలము _ తుముల 

మిన శబము, చ 
మెం ళు 
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( నేవథ్యే కలకలః ) 

జయతి వృషభ శేతు రక్షయజ్ఞ స్య పాస్తా 

తదను జయతి భేత్తా మణ్ముఖః (శొళ్చశ తు; 

తదను జయతి కత్చ్నాం శుభ నై లాసశేతుం 

వినిపాతవర్నవై రీ చార్యకో గాం విశాలామ్, ల 

(వవిశ్య నహాూసా ) 

3 

శర్విలక రా 

నో హత్యా తం కున్నవ మహం హ్ పాలకం భో 

స్త (దా జ్యే (దుత మభిపి.-చ్య చార్యకం తమ్, 

న్లో, ఈష, జయతి _ జయంచుచున్నా(డు _ తేజరిల్లు చున్నాండు _ దక్ష 

టై "స క క = స | క్ యజ్న § వ నా దక్షయజ్ఞ భం సవ (డు _ ఎద్దు జెండా చవుడు _ ఈశ్వారుండు 

తదను = అంతట _ అయే _ జయతి, (కౌఖ్బుశతోః - (కొంచపవజాతీము అను శతు 
య 

వును, భేతా = పగిల్సినవా(డు చీల్చినచాయడు, ఈతటునుండి ఆకేటునక ఓకేచెబ్బన 
అవని వ A) 

ఓ కేబొక్కా కొటినవాండు, షణ్ముఖః = ఆటు మొగాల దేవుండు, (కౌఖ్బకతు! _ 

అన్ని పథమగాగొన్న, “ఖీత్తాా అని అంత సూటిగా ఏటీ వేనినదానికి కర్మ లేక 

పోవును, శావున జే, వేం. గారు శళతోః _ అని పుష్టిగా, (కౌంచనును కత్రువు 

యొక్క )ను పగిల్చినవాండు _ అని పఠించిరి, జక్కటనెన ఆ పా, లేదు, తదను _ 

అట్లు వారు తేజరిల్లినంతట - తతృలముగా, వారి భ్రండు - అర్యక ః = ఆర్యకు(డు, 

వినివాత వరవెరీ = చంపబడిన (బలాఢ్యుందగుట శే శ్రాయ్యు (డన శత్రువు = పాతి 

క రాజుగలవాండు _ కృళ్ళాన్నాం = సమి _గుయెన, విశాలాం -గాం = సిశాల"మెన _ 

భూమిని _ హిమాలయము మొదలు సేతువువజకును;, పూవకాసముదము నుండి 

పశ్చిమసము[దమువణకు వ్యాపించియున్న దానిని (శావున సే కు భ క లాసకేతుం = 

తెలని కెలాసమే _ (ఈ తరఫు కొనన తెన తేల తళతళయ్ జెండాగుడ్డ గా ఎగురు 
య అ రి య 

చుండు) జెండాగా గల దానిని జయతి = జయించినాండు _ తన వసమునేనీ 

కొన్నాడు. (పవిక్యి సవాసా = వడి గా ప వేశించి = చారుదత్తుం జంపుచున్నా6డ 

టనే దానిం దప్పీంపవలదా _ అను ఒడుఫువడిలో _ (ప్రవేశించి, 

నో, 6౬, అవాం హీ = చేనన్ననో భోః _ ఓహోవినుండు _కున్ఫపం = 
దుష్టరాజైన్స్న తం పాలకం = ఆపాలని హత్వా = వంపి, త్రాజ్యే = ఆతని 
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త్ర స్యాజ్ఞాం శిరసి నిధాయ శేషభూ తాం 

మాడే 2_ హాం వ్యననగతిం చ చారుద తమ్, రో౬ 

న్లో, హతా రిపుం తం బలమ న్ని హీనం 

సారా నృమాశ్వాన్య పునః (వకశ్హాత్ 

(స్తావ్వం సమ్మగం వసుధాధి రాజ్యం 

రాజ్యం బలాచే రివ శతు రాజ్యమ్, ఈ ౭ 

తలా. 

(యా) రాజ్య మున, తం కర్యకం = ఆయార్యటని, (దుతేం = వడివడిగా, అభిషపిచ్య. 

అభిషేకించి, _ చారుదత్తుం గావ రాజాజ్ఞ కావలెను, లేవన్న ఆపని సరిగాశాదు _ 

కావున అతని ని సేకిం చుటను నివళాలతికాంచి, తస్య ఆజ్ఞాం = ఆత నియాజ్ఞను, 

శేషభూ తాం=తల పూదండయెనడానిని, శిరసి నిధాయ = తిలెపి ఉంచుకొని మోసీ 

కొని _ ఆయాజ ను శిరసావహించి. అనుట _ వ్యసనగతం = ఆపదలోపడిసన్క, చారు 

దర్తిం = చారుదత్తుని, ఆహం మో క్షే = నేను విడిపీంతును, 

చూ. కుమార _ 11 _ 2%, 

తఛేగి శేషామివ భరు రాజూ మొచాయ మూార్నామదనః (పత స్తే 

ఐరావ తాస్ఫాలనకర్భ శేనా సేన పస్పర్శ కేదబ్లమిన్లిః, | 
ఎం ౧ ౧ 

నో, ఈ౭, రీప్రుం తేం = ఆ శతువును, బలమ న్ని హీనం = బలము "గాని 

తనంగా సేన గాని, మంతులు గాని, 'లేనివానిని, వాత్వా = చంపి, పునః = మరల, 

(సక హి౯ాత్. - (ఇటు గల బలము యొక్కయు మం తులయొక్క_్యయు ఇంకను ఇతర 

ములయొక్కయు) (పకషపాకత్ = “పింపువలన, పౌరాకొ = పౌరులను, సమా 

శ్వాస్య = ఊజడించి, ఒప్పించి, సమాధానపజచి, (పీతివశవతుకాలం జేసికొని, 

శతు రాజ్యం సమ్మగం =ళత్రుని రాజ్యముగానున్న దానిని సమ్మగం వసుధాధి 

రాజ్యం = సమ్మగ మెన వసుధ యొక్క ఆధి కాజ్య ము-గా, బలానే॥ = ఇం|దుని 

యొక్క, రాజ్యం ఇవ = రాజ్యమువ లె, (పా పం = పొందబండినది _ వశీకరింప6 
అవాలి 

బడినది, 

సేనలు లేనియు, మంతులు లేనియు అశ తువు పాలకుడు అవలీలగా చంప 

బజడినా6ండు, మరల (బలములయు మం(తులయుు ఉత్క_హళ౯ావలనెనీ _ ఫురజను 

అను, (అంతలోనే ఊజఆడించి ఒప్పించి, శ తువు చేతిలో నుండిన రాజ్య మే సకఆ 
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(అతో నిరావ్య) భవతు, అత్ర తేన భవితవ్యమ్, య (కాయం 
జనవదనమవాయః, అపి నా మాయ మారమ్మః శీతివ లే రార్యక 

స్యార్యచారుద త్తృన్య జీవి తేన నఫలః స్యాత్ 1 (త్యరితతర మువసృత్య) 
అపయాత జాల్బాః, (దృష్ట్యా నహార్షమ్ ) అవి (ధియ'తే చారుదత్తః 
నహా వనన సేనయా, నంపూరాః ఖ లస తా (మినో మనోర ఛాః, 

ఆ ణె 

ట్ 
దుత్తీర్తం గుణధృుతీయా సుశీలవ త్వా 

నా వేవ [వియతమయా చిరా న్నిరీక్న్యే 
జ్యో త్పొ్యథ్యం సనినమి వోవరాగము కన్. రో 

న్లో, దిష్ట్యా భో వ్యననమహార్షవా దపారా 

ns కనన చును జారాడు బాడానాం ఆం త. రానా న న 

వసు ధాధిరాజ్యము"గా బలారి రాజ్యమువ లి పొందొంబడినది, శ తువు ఏలుబడీలోనున్న 

రాజ్య యతో వసు ఫాధి రాజ్యము సముుగము7గా _ సామంతుల నందజ చక్కలగా 

జయించి ఒప్పించే ఆనుకాలురం జేసీకొని ఇం(దుని రాజ్య యువ లె ్హోౌంద బడినది, 

ఆత తేన భవితవ్యమ్ = ఇక్క_డనుండవలయును, అతడు, యత్ర ... = 

ఎక్కడ ఈపలెజనులగుంపొ _ ఉన్నదో అనుట, అపినామ ... = ఆపీనావు _ 

(పశ్ను యడుగు వానికోరికం దెలుపును _ అ క్రైవ అట్లున్న బాగు గానుండు నే అన్నట్లు. 

శీలిప లేః ఆర్యకస్య ... = ఈయారంభము _ పాలక [వానన హౌరసమాశ్వా 

సాధి రాజ్యపా ప్పియనునది;, చారుదత్తుండు (బదుకటతో సఫలమగణచా* అనయా 

దాని కంతిటీకిని ఊద్దిప్ట్ర ఫలము ఆది యనుట, అపయాత జాల్మాః = తోొలయగిపాండు 

మూాఖుళాలారా _ విమళిబంపకయీ పనులు చేయవారలారా, అపి (ధియతే = = 

విసంత సేనతోనుం గూడ ఇారుదత్తుండు (బదికియున్నాండా! (ఇకువురం జూచి 

ఆనుకొనుటయే ఇది _ ఆక్చర్య సంతోషముఅతో) సమ్వాకాలా శకులు ..* = మాదొర 

కోరకలు నిండినవి, తీటినవి కదా, 

న్లో, రర దిస్తూ = సంతోషము సంతోవము! భో = ఓహోయి _ వ్యసన 

మహాణజా వాక్ _ (చావు ఆపద యను ఒడ్డు లేని మహో సము (దమునుండి, గుణధృత 

యా = పగ్గములతో పట్టుకొనయిడినదియు _ పయనములలో మంచి స్వభావము 

గలదియు, బొక్క కీడు తేనిడియు స, నావా ఇవ = ఓడచేశం బోలె, గుణధృత 

యా = గుణముల నే వశీకరింపయడినదియు _ గుణములను, ధనముం గాడు, వలచి 

MR --- 81 
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త త్కృతమహోపాతక ః కథ మి "వెన మువనర్పామి, అధవా, సర్వ 

(తౌర్హవం శోధతే ( (వకాశ మువనృృత్య బన్చాక్టాలిః ) ఆర్య 

చారుద త్త, 

బారు..నను కో భవా? 

శర... 

శ్లో, యేన తే భవనం భీతా న్యాసావహరణం కృతమ్ 

సో 2హాం కృతమహాోపావ సా మేవ కరణం గతః, రజా 

ఫ——_—_—_—_— 

వచ్చినదియు సుశీలవత్యా = చక్కానినడువడి స్య'భావముగలడియునెన (పీయతేను 

(వసంత సేన) చేత ఊ త్రీణ౯౦ = దాటిన వానిని చిరాత్ = ఎన్నాళ్ళన _ఉాపరాగ 

ముక్తం = (గవాణము చే వదల(బడినవా(డును, జ్యో త్ఫాాఢ్యం = వెన్నెలగలవా6 

డును నిన, శశినం ఇవ = చందునివ లె, నిరీ త్న్యే = చూచుచున్నాను! 

ఎటువంటి ఆపదలోపడినా(డు బారుదత్తు (డు ల ఒడ్డు లేని సము దమువంటిది, 

అందుండి ఈ మె చేత డాటీంపణుడినాడు _ ఈమెయో ఆతనిగుణములను వలచి 

వచ్చినదియు గొప్పకీలవతియు, మహాసము[దమును పగ్గములతో పట్టుకొసయబడిన 

ఓడు వాలు లేని ఓడచేత సులువుగా దాంటుదురు గదా _ అనే అన్నట్లు. ఇపుడు 

ఈమెతో గూాడినచారుదత్తు (డు (గవాణము వీడి వెన్నిలంగాడిన చందునివ లె 

ఎన్నాళ్ళకు సేత పవళ౯ాము గావించుచున్నా (డు! 

తత్ , మటి, కృత మవాపాతికః ,.. = గొప్ప పాపము చేసినవాండను, 

(ఈయనయెడ _ ఇంటికి కన్నము వేసీ బం గారునగలను దొంగిలిం చితిని కదా చాడు 

కథం ఇవ ... = ఎటువలె ఈయనను సమీపింతును * అథవా = అట్లు గాదు, 

సవళాత = అన్నియెడలను, అజకావమ్ = కపటములేక సరిగా _ చేనినతప్పును 

ఒప్పుకొనుట మొదలెనది, _ నిష్కాపట్యము _ కోభలే = రాణీంచును, 

ళో, ౪౯, యేన =ఎవనిబేత, తే భవనం భిత్త్వా = సీయింటికి కన్నము 

వేసి, న్యాస ''ఆపవారణం' కృతమ్ = ఇల్లడను దోంగఅుట "వేయంబ డెనో, సః 

ఆవాం = వాడను నేను, కృతమవో పాపః = గొప్పు పాపము చేసినవాండను, "త్వాం 

ఏవ శరణంగత ః . నిన్నే శరణు జొచ్చిరిని, 
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ఇరు సే, మైవమ్, త్య యాసా (వణయః కృ 

(ఇతి కర్చే గృన్షి. 
శర్వి....అన్య చ్చ 

ఆర్య కే ణార్యవృ స్తేన కులం మానం చ రకుతా 

న పహాత,ః, సం నువ ద్యజ్ఞ వాటస్థో దురాత్మా పాలకో హత 

వ్రార్ర__కిమ్ * 

శర్విలా- 

వో 

న్లో త్వెద్యానం యః సమారుజ్యా 
య(గ,పా,)త స్వాం శరణం పురా 

బనానా! 
— ఆ నకలు. కా 

నా 
య. చు 

సఖే _ మితమా, మౌ ఏవమ్ = అట్టుాదు, త్వీయా * నీచేత) అసె 

(పణయః = ఈ స్నేహము న కృతః _ వేయయుడినది _ “కృతే మహాపాప _ గొప్పు 

పాపము వేసినవాంద నంటివి _ కాదు _ “కృత మహా స్నే వాళి ఆఅనవలయును,. గొస్ప 

స్నవాము వేనినవాండవు, అంతియ శాక వసంతి సేనం గరాడినవానికి నాకు ఇది 

(వీ సంశాతము అనుట) మణియొక (పియమును అగును, నీవు శావించినవి _ స్నేహా 

మును (పియమును, కాని పాపను గాదు, ఇతి, కచే గృహోతి _అని మెడం గౌలగి 

శం చుకిొనును, 

న్యాసాపహరణమున స్నేవా మే చేయు(బడినది, (పియమే చేయబడినది! 

అదియే వసంత సీనం గూర్చుటకు అవశాళ మెనవి, అపకారము ఇంఛుక యు లేదు, 

అన్య చ్చు - ఇది ముటీయొక టి, 

న్లో, ౫౦. ఆర్య వృ శ్తేన = గొప్ప _ గౌరవింప(దగిన నడువడి గలవాం 

డును, కులం = కులమును, మానం చ = గౌరవమును రతుతా = శాపాడువాండును 

ఐన, ఆర్య కేణ = ఆర్యకని చేత , పశువతీ _ గొఖ్రైవ లెను “ేక్షవ లెను _ యజ్ఞ 

వాటస్థః = “జన్న వాడి యందున్న వాండెన, దురాత్మా = పొడు స్వఖొవముగ అ 

చాండైన _ ఎంతయు ఖలుండైన, పాలకః = పాలవ(డు, హతః = చంపంబడి నాయడు, 

కిం = ఏమి! (నిజమాళ్సి 

వో, ౫౧. యః = ఎవడు పురా = నునుపు, త్వద్ యానం సమాతువ్యాా 

నీబండిని యెక్కి) త్వాం శరణంగతః = నిన్ను శరణుజొ చ్నెనో, లేన = వానినేత, 
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వశొవ ద్విత తే యనే 

బాత స్తే నాద్య పాలక 8, ఇం 

చారు___శర్విలక , యో =సౌ పాలశీన ఘోషా దానీయ 

నిప్కూ-రణం కూటాగారే బద్ధ ఆర్యక నామా, త్యయా మూాచితః? 

శర్వి.--య ఇభాహా త| తభ వా౯, 

చారు. [వీయం నః (వియమ్, ” 

కరి... ప్రతివ్మీతమ్నా! లేణ తవ సుహ్బ దార్య శే ణశోజ్జయిన్యాం 

-వేణాత కే కు వ త్వాం రాజ్య మతినృష్టమ్, త త్ప్రచిమూన్య తాం 

[ప్రథమః సుహృత్స )ణయః ( వరివృత్య ) అరే శే ఆసనయతె మయం 

పాపో రాష్ట్ర) యశ ఠః, 

( నేవభ్య ) 

య ఇాజ్ఞాసయిత్ శర్విలక 8, 
తావు ల. అంద అ... కా వటి ద డన ద పాడక పా _— బా. కారా 

అద్య = ఇపుడు, పాలకః = పాలకుండు, విత చేయే = చేయలుడుచున్న యజ్ఞ 
ణా 

మందు, పళువత్ = మేకవలె హతః = చంపంబడినాండు, 

శవికాలక, యః అఫౌ పాలకేన ... = ఎవ(డుగన పాలపని చేత, గోల్ల ప లె 

నుండీ తెచ్చి, కారణము లేకయే హటాగాళే = చుడెపకొటులో సం కెళ్ళు చేసీ 
ద... లు 

ఉఊంపలయడినాండో, ఆర్యకుండు అని, నీచేత (ఆందుండి) విడిపింపంబడినాంబే _ 

వాడే గదా, 

య థానా తృత్రభ చాక _ అవును, అంతయు, పూజ్యుండవు నీవు చెప్పిన శే _ 
(సీయం (పియమ్ నః = ఎంతయు (వీయ మది నాక, 

(పతీష్టిత మౌ తేణ ౪ = అట్లు (రాజ్యమందు) (పతిష్టింపలడం గానే, 

వెంటనే = తణ మెనను కడవసీక, నీ మిత్ర మెన ఆర్యకని చేత, నీకు, ఉజ్జయిని 

యందు, చేణానదియొడ్డున (ఉన్న), వళావతియందు _ ఆెపీరో? అ నగరమందు _ 

రాజ్యము ఒ సంగ ౭6బడినది _ నీవు కుశావలిరాజాగా చేయంబడితిని, తత్ = శకానున, 

(ప్రథమః = తొలిదియెన, సుహృత్ (ప్రణయః = మిత్రునికోరిక _ యాచన _ దానిని 

అంగీక రింపునునునది _ (పతిమాన్యతాం = గౌరవింపంబడును గాక _ (అంగీకారమా 
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శకి__ఆర్య, న న్యయ మార్యకో రాజా విజ్ఞావయతి, ___ 

ఇబ్రదం మయా యుమ్మద్దుణో పార్టి తం రాజ్యమ్, త దువయుజ్య ఆమ్, 

చారు__అన్మద్దుణో పార్టితం రాజ్యమ్ | 

( నేపథ్య) 

లి ళో ద వ్ కో శ అబే "దే రాష్ట్ర /య శ్యాలక , లు హాహా, స స్యావినయస్య 

కల మనుభవ, 

(తతః (వవిశతి పురుమై రధిష్టిత ః వళ్ళొ 

దః శ కారః ) 
థి 

శ కారః___ఆశ్చర్యమ్ [ రీంమాది కే ! క 

శ్లో, వవం దూర మల్నికాన్న ఉద్దామ ఇవ గర్టభః 

ఆనీతః ఖ ల్వహం బద్ధః కుక్కు-రో ఒన్య ఇవ దువ్మ_రః, ౫౨ 

ద్భాహుబ 

వేత అనుట, ) పరివృక్య _ అటుతిరిగి య చీపథ్యము _ శెరకట్టుగా _ జీసగానికి 

ఎచ్చరిక _ అశేశే _ పరి _ ఆవీయతాం ... = అపా పాతు డు _ “పాలకుని ముజంది, 

దుమాకళాగుళా (డు _ ఇక్కడికి లేయజడునుగాక _ తెండు వానిని ఇక్క_దకు, అయం 

ఆర్యకః రాజూ = ఈయార్యక రాజు విన్నవించుచున్నాండు, ఇదం ... = ఈ 

రాజ్యము నాచేత సీగుణములచేత సంపాదింపంబడినది _ ఇది సీవిచ్చినది నాక _ 

నీదే _ తత్ = శావున, ఉ పయుజ్య ఈం - నికు తోచినట్లు ఉపయోగింపంబడును 

గాక, అస్మద్ గుణ ఉ పాబికాతక్ ! = ఏమి నాగుణములచేత సంపాదింపయడివదడా! 

స్వస్య అవినయస్య ... = నీధుండశమునవ ఫలము అనుభవింపుము _ రారా, 

రాం పళ్చాత్ బాహుబదః = పెడకట్లుకట్టంబడీవవాండు _. చాహువులను వెనుకకు 

విటి చి కట్టయణుడినవా(డు _ దొంగలను ఖలులను దండనకై విచారణకు తెచ్చునపుడు 

ఆట్లు కట్టుదురు _ చేతులను _ దాన చారిని _ వారివసములో ఉండనీకండుటవ, 

ఆయో్యో ! 

న్లో, ౫౨, దూరం ఆత్రికా నః = చాల దూరము తప్పించుకొని పరువే త్రి 
నట్రివాండను, ఉఊద్రానుః గదకాభ ఇవ = కట్టు శౌడు తెంప్రుకిొని పాతీపోయిన 

గాడిదవ లె, బద్ధః = (మరల) కట్టయడినవాయడనై, దుష్కు_రః అన్యః కుక్కుర ఇవ _ 

ఆజ పని పోకిరియెన ఒక నక్కవలె, ఆసీత; =  కొనిరాయుడితిని, 
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[ఎవ్వం దూలమదిక్క- న్నే ఉద్దా మే విఅ గడ్డ హే 

ఆణేచే స్ట హూ బ్దే హుడే అక్లో వ్వ దుక్క_ లే ] 

(దిశో 2.వలోక్య్ళ) నమ్మన్నత ఉవస్థిత ఏవ రాష్ట్రి )/యబన్ధః, తత్క 

మిడాస్ మశరణః శరణం (వజావిం! (విచిన్న్య ) భవతు, త మే 

వాభ్యువవన్నశ రణవత్సలం గచ్చొమి! (9 త్యువనృత్య ) ఆర్య చారు 

దత్త, వర్మితాయన్యు వరితాయన్య, [... శమన్తదో ఉవట్టి దే 

వే లక్ట్రీఅబ సే. తా కం దాణి అశలచే శలణం వజామి, 

భోదు, తం జైన అబ్బువవళ్ణా శలణ వచ్చలం గచ్యామిం, అజ్జవాలు 

దత్త, వవిత్తాలహీ, వవిత్తాఆహి 7]. (ఇతి పాదయోః వతతి, 

(నేవ 

ఆర్యచారుద త్త, ముళ్ళు ముఖ, వ్యాపాదయామ ఏతవ్ర. 

[ అజ్జదాలుద త్త ముకు ముజ్టా, వావాదేన్లు ఏదమ్ ]: 

శకా_( చారుదత్సం (వతి) భో అశరణశరణ, _వర్మికా 

యస్య, [భో అశలణశలకే వలిత్తాఆహీ |] 

బారు( సానుకమ్నమ్ ) అపహాపహా, ఆభయ మభయం 

శరణాగత న్య, 

లా. మాల 

చేను కట్టుతిగిన గాడిదవలెను అఅపని పోకిరిషక్కవ లెను ఎక్కడికో పరు 

జె త్రీతిని _ నటి : నన్ను పట్టుకొని కట్టి వేసీ తెచ్చినారు _ సమ న్హతః _ బస్థః = ఇదిగో 

రాష్టి)యనికి ఈక ట్టు అంత టశువచ్చినది = ఎటును తప్పించుకోనుటక శక్యము 

గాదు అనుట _.తేత్ కం ఇదానీం .., = కావున ఇపుడు ఇట్లు దిక్కు_ మాలిన వా6 

డ నె తీసే, ఎవరిని శరణుజొత్తును * ఛవతం = కానీ _ తం ఏవ = అతనినే _ అభ్యు 

పపన్నశ రణవర్సేలం _ రక్షణంగోరిత,ణిని శరణుతన్న వారిరుండ వత్సేలుం డైన బిడ్డల 

యందు తల్లింబో లె (వీతిగల వాలటెన _ వానినే _ గచ్చామి = తలి'సదను _ ఆర్య 

చారుద తే _ చారుద లత్తేయ్యా? శాపాదవయలర, కాపాడు, అని పొదముల (వాలు 

చున్నాండు, సానుకమ్నుక్ = కనికరముతో _ అభయం ళరణాగతస్య . భయమా 
! 
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శర్వి-__( సావేగమ్) ఆః అవసీయతా మయం చారుదత్త 

పార్మా్యత్ , (చారుద త్రేం (వతి) న నూచ్య తాం క్ర మన్య పావ 

స్యానుపీ య తా మితి, 

శ్లో, ఆకర్షన్తు సుబ డై (నం శ్వభిః నంఖాద్యతా మధ 
ధూ లే వా తివ్ట తా మేవ. పాఠ్య తాం (కకచచేన వా, సో 

చారు.___కి మహం యద్బ్రపీమి, త త్మ్ యే ః 

శరింక“ 2|తే నన్చేహాః 1 

శ కా___భట్టారక బారుద తృ, కరణాగలతో ౭_స్ఫ్రీ, త త్పరి 

(కాయన్య. య తవ సద్భశం త త్కు_రు. పున చ్నేదృశం కరి 

ప్యామి. [ భశ్చాలఆ చాలుదత్తా, శలణాగ బే హ్మి, తో వలిత్తా 

అహి. జం తున శలిశం తం కలేపి*,, పుణో ణ ఈదిశం కళిశ్శమ్ ] 

'చిదామననిలాచాా. శాలు లా IT I నున లాం నాము క్ని తారా జా 

లేదు _ రతీణయే _ ళరణుపొందినవానికి, సావేగమ్ = సంభవమముతో _ నను _ 

అయ్యా, ఉచ్యతాం = చెప్పంబడును గాక _ సెలవీయవయ్యా ఈపాపాళ్ళుునికి ఏమి 

“సీయందగునో, 

న్లో, ఎ[3, ఏనం సుబన్ద్వా = వీనిని గట్టిగా కటి, అకపకాన్సు = బడ బడ 

ఈడ్డురు గాక. అథ _ అట్టుగాకున్న, కాదా ఆటుతే వాళాత, శః సంఖాద్య తాం= 

కుక్కల చే తినిపింపయడును-గాక, కుక్కు_లఅకు వేయబడును గాక, తినుటకు _ ఘూ టే 

వా ఏష తిష్ట తాం - కొల్తున నేని నిలంబడునుగాక ఇతిండు; వా = శాబేని, 

(శక చేన = ఆంపముచేత, పాఠ్యతాం = -వీల్చంబడును గాక, 

ఇటీ దండనలం బొంటింపంబడును గాక _ అందులకు మొ వేతులు కన్నులు _ 
అ, 

చేయింపను చూడను _ పురప్రురలాడు చున్నవి _ అనుట, 

కిం అవాం యద్ (బవీమి తత్ (క్రియతే _ ఏమి, నేను ఏమి చెప్పిన అది 

వీయయబడునా ౪ _ నీను చెప్పినట్లు చేయుడురా వీనికి, కః ఆత సనేవాఃకి = 

ఆ విషయమున సం'దేవా మేమున్నది. యత్ తవ సదృశం తత్కరు = నీవ (అనంగా 

నీయాదార్య ఘనతలక ఏది తనో దానిని చేయుము, (వీరిమౌటలు' వినేనము. 
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( నేవ ధ్యా) 
పౌరాః, వ్యాపాదయత. కింనిమిత్సం పాత జీవ్య తే? | పౌరాః 

వావా బేధ, కింణిమి త్తం పాదకీ బీవావీఅది ? ] 

(వనన సేనా వధ్యమా లాం చారుదత్తన్య కా 

దవనీయ శ కార స్యోపరి మీవతి) 

న కాగ ర్భచాసీపు తి, (వసీద (వసీద, న పున రార 

యిస్వ్యూూమి, త్ర త్సరి తాయ, [ గబ్బదాశీధీఏ, వళీద వళీద, ణ 

ఉణ మాలఇశ్ళ్శమ్, తా వలికాఆహీ |, 

శర్వి_.అ శే "కే. అవనయత __ ఆర్యచారుద తృ, ఆజ్ఞావ్య 

తామ్ __ కి మన్య పావ స్యాను పయ తామ్. 

ఇారు.___కి మహం య దృ్రఏమి, తత్కి_ ఏయ తే? 

ద రికో 2 తనన్దేహః ? 

చారు_నత్యమ్ 1 

క ర్భి._.నత్యమ్, 

చారు....య 'ద్యేవం, నుం మయం = 

శర్వి___కిం హన్య ఆం! 

ఇారు__నహీ నహి - ముచ్య తామ, 

శర్వి-__కిమర్ధమ్ ! 

ల. న ల న న ననన నన వా. అ వాలా. కాపులకి 

కిన్నిమి త్తం పాతకీ జీవ్యతే = ఎందులన పాకకి చంపక విడువ(బడుట క 

అని పౌరుల వాక్కు వినంబడినది, వసంతే సేవ నధ్య మాలను చోరుద త్తుని మెద 

నుండి తివిచి శకారునిమోంద పడ వేసీనది _ పాజువేసీనది. గళకాదాసి _ ఫుట్టుళో తాం 

మన్నించు మన్నించు _ మరల చంపను (నిన్ను కావున-కాపాడుము _ అపనయితి _.' 

ఆవలికి కొనిపొందడు, యది ఏవం = ఆట్లగు చీని, త్వర గా విండు విడిచి పెట్రంబడునా 

గాక _ కిముథ౯మ్ = ఎందులకు *. 
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ఇకార 

శ్లో. శతుః కృతావరాధః శరణ ముచేత్య పాదయోః వతితః, 

శస్తే)ణ న హాన్నన్యః 

గరి ఏవమ్, తరి శ్వభిః ఖాద్య తామ్ 

వారు__న హీ = 

ఉవకారహత స్తు కర్హవ్యః ఫరో 

శర... అహో ఆశ్చర్యమ్, కిం కరోమి? వద త్యార్యః* 

ఇనారు...తే న్ను చ్య తామ్. 

శర్వి-_..ము కొ భవతు, 

శ కా__అక్చర్యమ్ ! (వత్యుజ్జీవితో 2..స్మి, [ హీమాది"ే ! 

వత్తు జీనిచే హి, ] (ఇతి పురుషః నహా నిష్కూ-)నృః, 

శో, ౫౪, శతుః = పగతుండు, క్నతాపరాధః = తప్పచేసీనవా(డు, రం (5 లి 
చరణం ఈ పేత్య = శరణుపొంది పాదయోః పచితః = పొదములం బడినవాండు, 

శసేరణ న వా నవ్య! = అయుధముతో _కళ్సి కటారి కొల్లు _ ముదలగువానితో, 
అడ అశ అటో అరి 

చంపంబడంగూడదు; తు = మజేమన, ఉపకారహరః = ఉపశారముచే _ కొట్రం 

బడినవా6డు _ చంపబడిన వా(డు, కత కావ్యః = వేయంబద6ందగును, 

క త్తితోకొటిన _ వాడు తీటి పోవును, కొట్టిన వానికి కనీ శీటిపోవును _ 

నిజముగా వాంజేమో మనసా వావండు, చేహోననే, ఉపశారముల వే చంపిన _ ఇది 

వానిమునసుక దండన యగును _ దానికి చచ్చినంత యగును దానే నిజముగా 

ఎంతయో సంస్కారము వానికిని లోకమునకుం గూడను కలుగును ఒ “వాలతే॥ి 

నిజముగావాండు ఆయుపశారమువేే మనసా, ఇక ెప్పటికిని లేవవండునట్లు 

చచ్చును, 

“పొసగ మేలు చేని పొమ్మను శే చావు, (= ఉపశారవాతేబ వే, వేం, 

ళరఠాగత రత్నణ మానరానిది _ చూ, రామా, _ 1 _ 18. 

బద్ధాఖ్టలి పుటం దీనం యాచ్వన్తం కరణాగలతేమ్ 

న వాన్యా దానృశంస్యార్థ మపి శత్రుం పర౦త ప, 

MR — 82 



( నేవభ్యే కలకలః ) 

(పున "ర్నవ థ్య) 

ఏ పార్యచారుదత్తన్య వధూ రార్యా ధూతా వ వసనాజ్బు లే 

విలగన్నం డారక మావ్సీవన్నీ బావ్పభరితనయనె ర్లృనె ర్నివార్య 

మాణా [వజ్యలితె పావశే వవిశతి, (వసా అజ్ఞచాలుదత్తన్స వహుఆ 
అజ్న్ఞూ ధూదా వచే వనణజఇ్బ లే విలగ నం డారఅం ఆక్థ్రినస్హ బావ్ఫ 

భరిద ణఅకోపిం జశేహిం ణి వారిజ్ఞవాణా వజ్జలి చే పావవ వపినది |]. 

వ ! చన్ల కర్వి---( ఆకర ర నే థ్యాఖిముఖ మవలా క్య) కథం న 

నకః, చన్షనక, కి మేతత్ ? 

చన్ద__( (వవిశ్య ) కిం న వశ్య త్యార్యః ? మహారాజ 

(సానాదం దత్ శేన మహో స్ట ననమ్మర్జో వర్తతే, (ఏషా 

ఇత్యాది పునః వఠతి) కథితం చ మయా తెనె, యధా __ 

'ఆశ్చే, మా సాహసం కురువ్వు. జీన త్యార్య బారుద తః” ఇతి. 

పరం తు దుఃఖవ్యావృతతయా కః శృణోతి! కః (వత్యయ శే ? 
ర — — 

(ప్రత్యు జీవిక అన్నీ _ అబ్బ _ మరల (బదికినానురా బాబూ, ఏషా ఆర్య 

చారుద త్ర స్య వధూ! _ ఇదిగో ఈ మె, చారుద త్తీయ్య భార్య, ధూతీ మ్మ, పాదము 

నందు (కదలనీకయు) వసనాంచఅమున _ పీరకొంగున (పోనీకయు, విల నం = 

తగులుకొొనుచున్న ఇాలుని అవలక తోయుచు, కన్నీరు నిండిన కన్నులుగ అ 

జనులచే వలదని మాన్పయబడు దున్న టై, మంటమండుచున్న నిప్పులో (ప చేశించు 

చున్నది. _ అని లోపలమాటలు _ వినయుడినవి. తెరవంక చూచి _ కథం చన్లనక ః ! 

ఎట్లూ 1 చందనవండు ! (ఇదిగో వచ్చినా౭డే అనుట. 

కిం న పళ్యతి ఆర్య! _ ఏమి అయ్య చూడ లేదా _ మహే రాజ పొసాదం 

దక్నీణేన ... = మవోరాజా బంగాళెక దక్షిణమున, ... పెద్ద జనుల గుంపు 

ఉన్నది కథితం చ మయా తేస్యె _ నాచేత ఆమెకు చెప్పంబడినది _ ఆమెన నేను 

చెప్పితిని _ సావా'సము చేయక మ్మ. చారుద త్త య్య (బదికియు న్నాడు అని, 
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[కం ర పెక్టది అజ్జో, ముహారాఅప్పాసాదం దక ణేణ మహాన్నా హ్ 

నమ్ముద్దో వట్టది. ... కధిదం అ మవ తీవ జధా-అటబ్టె మా 

సాహానం కేహి, జీవది అజ్జదాలుడతో త్రి, వరం తు దుక వావుడ 

చావ, కో సుణేది, కో వత్తిఆవఏడి | 

మారు... ( సోడ్యేగమ్ ) హా (ప్రియే జీవ త్యేపి మయి కి మేత 

ద్య పవసితమ్ 1 (జార మవలోక దీర్భం నిశ్వన్య చ) 

శో న మహీతలస్థితినహోని భవ 

చ్చరితాని చారుతరి లే య దవి 

ఉచితం త భథాపీ వరలోక సుఖం 

వతి వసే తవ విహాయ వతిమ్, ఫి 

( ఇతి మోహ మువగతః) 

శర అహో (వమాదః | 

న న సలా ఆ శా తాలు TOPE అంతగా జ అకు లాలా శా ఆనా కటా అన గివినానా. ననియోదాశార 

పరంతు = నినను, దుఃఖ వ్యా పృతే తయా .. దుఃఖము పడుచున్నందున _ అందు 

ముని (గ యున్నందున _ ఎవరు వినుదురు, ఎవరు నమ్మ్టుదురు కీ వో (ప్రియే, జీవత్యపి 

ముయి కిం ఏతత్ వ్యవనితమ్ _ హాఫీయనీ, చీను (బదికి యంన్న నుం నాడ ఇచేల 

వూనయిడినది * 

న్లో, ౧న... చారుచరితే = ఓచక్కని నడవడి గలదానా, భవచ్చరితాని = 

నీ సద్భ్భ ల్తేములు, మహీత లనీ తీసవోని = భూలోకఫు ఉనికిని ఓచుకానవి _ దేవత 

అకు తగినవి యదపి భవన్తి యదపి న భవన్తి = తగినవైనను శాకన్నను, తీథా 

అపి _ ఆట్లయిననుంగూడ, ఫతివశే = ఓపరలివశా, పతిం విహాయ = ఛరేజాను 

విడిచి _ తవ = నీక ఒంటరిగా [ఒక తెశకే, పరలోక సుఖం = స్వగజా సుఖము, న 

ఉఆ చితమ్ = తగదు, 

నీనడవడులు దేవతలకు తగినవి ఐనను, నీక భర్తను విడిచి ఒంటరిగా పరలోక 

సుఖము తీగదు, నన్నూ విడీచి పెట్టి నీవు పోందగదు, ఇతి మోవాం కూపగరీః _ 

అనుచు మూ-ికా ల్లీ నాండు, 
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హో ధిక్ (వయత్న వై ఫల్యం దృశ్య తే సర్వతో ముఖమ్, ఎజ్, 

వనన్త..న మా శం ని త్యార్యః. త (తే గ "త్వా జఉవయి 

త్యార్యామ్. అన్య థాధీర ల్యే నానర్థః సంభావ్య తే, [ సమస్ససిదు 

అబ్బో, తత్త గదుఅ జీవావేదు అజ్ఞామ్, అజ్షధా అధీర తృణేణ 

అణక్టో నంభావీఅది ). 

చారు. ( నమాశ్యన్య నహా సోశాయ ) హో (పియే, క్యాసి! 

"దేహి మే [వతివచనమ్. 

చన్ష--ఇత ఇత ఆర్యః, [ ఇదో ఇదో అజ్ఞో ] 

( ఇతి న్వే వరి కామన్శి, 
rr 

కక. మాకా. అ. మలాలా జపాలు. న 

నో, ౫౬. తత్ర = అచటికి _ ధూతా డేవకడన;) త్వరయా సపకాణం = 

వడి పోవుట !, ఆత = (ఇంతలో ఇక్కడ, ఆర్యః=అయ్యా; మూవహాంచ ఆగతే; = 

మూాఛకా నుపొంది నాయడు ! (కావున) హోధిక్ _ అయ్యో ఇనీ, సవళకాతోముఖున్ = 

అన్ని లేజంగుఅను, (పయత్న వె ఫల్యం = (పయత్న ము చెబు జేలక పోవుట, దృశ్య తే 

కాననగుచున్నది, 

ధూతకడనవం భోవ లెను, చారుదత్తునిం గొనిపోవ లెను _ ఈయనం జూపి 

అమెను మాన్ని రక్షీంచుటవ . రెండు పనులును _ ఇదిగాని ఆదిగాని సెలు వేటుసట్లు 

అగపడ లేచే! 

సమౌళ్వన్తు ఆర్యః _ ఊజు డిల్లంను గాక, అయ్యా. త్యతనత్వొ ... = 

అక్కడికి పోయి అక్కను (బదికిం చును గాక, అన్యథా = లేవన్న _ ఆట్టుగా 

వన్న, అధీర ల్వేన = ఆమె యో ర్యముచేత, ఆయ్య ముందుపోయి తౌను వెనుక 

చివ్క_దుశేమో అను అైధిర్యముచేత నిప్పులో దూకవలయునను తొందర చేత 

అనథకాము కలుగునని తోంచుచున్నది. “అన్యథా...” = (నీవు తాలిమి చేనీన 

చెబు పుగలి గడిని? _ పా_ధీర త్వేన _ వే, వేం, ఆంతట యథానిదికాప్ల ధూతొ 

చేవియు, చీర శెరగులాంగుచు రోవా సేనుండును, వాని వెంట వానింగావ' విదూపుకు ౬ 

డును, రదనికయు _ (ప వేశింతురు, 
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(తతః (వవిశతి యధథానిర్షిప్లా భూతా, చేలాఇ్బుల మాకర్ష ౯ 

విదూవ.ే ణానుగమ్యమానో రోహసేనో రదనికాచ ) 

ధూ తా___( సానమ్ ) జాత, ముష్బు మామ్. మా విఘ్నం 

మమ్, మా విఘ్నం కరేహి, భీఆమి అజ్జఆ తృన్స అమజ్ఞశళాకల్లాణాదో, 

(9 త్ఫుక్లౌా యాజ్ల్బాల మాకృమ్య పావకాభిముఖం వరి కామతి), 

రోహాసేనః__మాత రాశ్యే, (వతిపాలయమామ్, తయా 

వినా న శక్నోమి జీవితం ధ రుమ్. [మాద ఆజ్ఞవ, వడివా లేహి 
మమ్. తుఏ విణా ఇ నక్కుణోమి జీవిదం ధాెేేదుప్ |] 

( ఇతి త్యరిత మువన్ఫృత్య పున రజ్బులం గృహ్హ్లతి, 

విదా__భవత్యా స్తావ ద్బాహ్నణ్యా భిన్నల్వేన చితాధి 
రోహాణం పావ ముడాహారన్సి బుషయః, [ భోదీవ దావ బహ్మ 

ణీఏ భిల్ణత్తణేణ చితాధిరోహణం పావం ఉదాహర న్చి రిసీఏ 7]. 

ధూతా___వర౦ పాపాచరణమ్. న పున రార్య పుత్ర 

న్యామజ్ఞలాక రన మ్, [వరం పావాచరణే. ణ ఉణ అజ్జఉ తృస్స 

అమంగ లాక క్లాణమ్. ] 
త చా ల ఆల గా ద లలు నాడా వాలము... న నాకనా 

జూత, ముష్టా మాం ,., = బిడ్డా, విడువ రా నన్ను, నాకు అడ్డము రాకు, 

ఆంతేరాయము కలుగనీకు _ ఆర్యప్రుతునింగనాచికాన యమంగ ళము వినుటవలన _ 

విందునో ఆని _ భయపడు చున్నాను. మాత ఆశే - అమ్మా అమ్మా, (పతీపాలయ 

మాం = కను"పిట్లు నన్ను; రాసీ నన్ను6ంగూడ నీతో. నీవు లేక శీను (బదికియుండ 
లేను, అని త్వరగా సమీపించి, మరల కొంగు పట్టుకొనును, భవత్యా? తోవళ్. 

(బావక్మాణ్యాః ... = నీకగన భావ్మూణికి _ ఒంటరిగా _ భర్తతో కలియక, చిత 

నెవ్క_ట చాప మని బుసులు అందురు, , 

పృథక్ చితిం సమౌరువ్యా న విపాగ నుమ ర్షతి 

అన్యాసా మేవ నారీణాం స్త్రీ థ రోఒయం పరః స్మృతేః, 

వరం పాపాచరణం _ ఆపాపమునెనను చేయుట మేలు, ఆర్య పు తుం 

గూచి౯ాన యమంగళము వినుట మేలు గాదు. అహం అపి యథోపజేశినీ అస్మి 
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- శకి. ( పురో ఒవలోక్య ) అనన్నహుతవ హార్యా, త్ 

లే (ర్య తాం త్యర్య తామ్, ] 

(చారుదత్త సృ (కితం వర్శికామతి ) 

ధూతా__రదని శే, అవలమృున్వ ఊారకమ్, యావ దహం 

నమిీహీతం కరోమి, [ ర అణివ, అవలవమ్బ ఊదారఅము, జావ అపాం 

నమోహీదం క రేమి, ] ॥ 

చేటీ___(నకరుణమ్) అహా మవీ యథోవ చేశి న్యన్ని భట్టిన్వాః. 

[అహం పి జధోవ దేసిణి మ్మై భట్టిణీవ ]. 

ట[టూతా-__( విదూషక మవలోక్య ) ఆర్య స్తావ దవలమ్ము 

తామ్, [ అజ్హో జావ అవల మ్మేదు ], 

విద. (సా వేగమ్) సమిహితసి ద్య వశ్ళృతెన బాహ్మణో 

2.౫ కర్పవ్యః అతో భవత్యా అహ మృగణే ర్భవామిం, (నమో 

హిత సిద్ధివ వఉశ్నే ౯ బహ్మాణో అగ్గదో కాదవ్యో, అదో భోదీవ 

అహం అగ్గణే హోమి |. 

దూతా._.కథమ్ ! (వ త్యాదిప్రా సి ద్వాభ్యాం ( చాలక 

మాలిజ్ల) జాత, త్య మేవ వర్యవస్థావ యా తాన మస్మాకం 

తిలోదక డానాయ. అతి కాస్తే కిం మనోర థై 8? ( ననిః శ్యానమ్ ) న 

భట్రిన్యాః = నేనును అగ్నిపతనముఎట్లు చేయవలయునో దానిని కూపదేళించుదాన 

నగుదును భట్రినికి _ దొర సౌనమ్మ గారికి _ నీకన్న ముండే చేశు ఆగ్ని ంజొత్తును ఆనుట. 

దానింజా-ీ అకు అన్ముయు చేయు ను-గాక ఆనశురీ, ఆర్యః ఛతావశ్ అవలమ్బ తాం _ 

అయ్యగన పట్టుకొనును గాక (జాలని) “సమీహితనిథ్య్యై (పవృ శే తేన _ జచేని అని 

శేషము _ కోరిక సిద్ధిం గోరి కడంగిన వారికి, (బ్రావ్మాణుడు ముందు ఉఊంచుకొనంబడ 

నలయును, అతః ధవత్యాః _ + = కావున అమ్మక "నేను ముందువాండ నగుదునుం 
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ఠి లా్యార్య ప్ఫుత స్త్వాం వర్యవస్థావయివ్యుతి, (కథం పచ్చాదొటమ 

దువేపాం, . +. దాద తుమం జన వజ్ఞవట్టూ వేహి అ లత్తొణం, అమ్మాణం 

తిలోదఅదాణాల, ఆఅదిక్క్_ న్నే కిం ముణోర కూపం, ౨. ణ క్ట 

అజ్ఞఉతో తుమం వజ్జవట్టావిస్సది ]. 

బారు... ( ఆక ర్వ నహ సోవనృత్య ) అహ మేవ వర్యవస్థాష 

యామి హపాలిళమ్, ( ఇతి చాలకం బెహుభ్య్యా ము శ్రవ్య వతు. 

సాలిజలి ), 
౧ 

ధూ తొ. ( విలోక్య ) ఆశ్చర్యమ్ ! ఆర్యపు తే ఎస్ సవ నర 

నంయో౫ః, ( పువ ర్ని పుణం నిరూవ్య నహార్షమ్ ) ది ప్ల్యార్యపు త్ర 

స వైమః, (పీయం మే |పియమ్, [ అమ్మ హే అజ్జఉ తృస్స జ్లేవ 
నరనంజోకీ, దిట్టిఆ అజ్ఞ ఉత్ఫోజ్లేవ వసో, వీఅం 'మే పీఅం, 1, 

© జ్ — ర 

బాలక ౩. ( విలోక్య నహార్ష మ్ ) ఆశ్చర్వమ్ ! పితా మాం 

వరివ్యజతి, (ధూతాం (పతి) ఆశే, వర్ణ సే, తాత ఏన మాం 

న న చలా... అ... ర —_ ల ద. అ రాంటతా జలాలు rr పాలు గా 

శావున ఎవరును చాలుంబట్టుకొని నిలువుటక అంగీకరింప లేదు, జాత, త్వం 

ఏవ ,., = బిడ్డ నీవే నిన్ను నిలువరించుకోరా _ సమౌళించుకోరా నిన్ను, అస్మాకం 

తిలోదక దాణ*య = మోక నువ్వుల సీళ్ళువదలుటకు. ఆతి కాచే, కిం మనో రథః _ 

కాలము అతి కమించి పోయినత వా౯ాత్క, శేక “దాంటిపోయినదాని విషయ మె” 

కోరిక అందులకు * వే. వేం, ఏమి ప్రయోజనము అనుట, ఆర్య ఫుత్తు)ం జే మో ఇంక 

నిన్ను శాపాడంబోండు _ ఆర్య పుత్రుడు పోయినాండ్రు ఆర్యప్రుత్రుడు పోయి 

నందున "నేనును పోయినదాన నే _ నిన్ను నేను కాపాడుట ఎక్కాడిదికి నీవు లేక 

"బ్షేను (బదికి ఉండ లేనందులే _ వెట్టు రా నాయనా _ అనుట, 

అవాం ఏవ పర్యవ స్థాపయామి + = ఆమాటలు ఇెవింబడినవాండు వారు 

దత్తుండే తటాలున డగ్గతే - వీజీ నిలువరింప౫లను _ శాపాడంగలఅను _ అని 

బాలుని రెండు బాహువులతో ఎత్తుకొని టొమ్మున కానించుకొని కాంగిలించుకొను 

చున్నాడు, అమ్మ హే ఆర్య పు తే) స్య ఏవ ... = ఆహో! ఆర్య పుతునిచేగొంతు. 

నురల నిపుణముగా పరళాయించి చూచి _ ఏమి భాగ్యము ! ఆర్య పు త్తు) డే 
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వర్యవస్థావయతి. [అమ్మో ! అన్రకో మం వరిన్సజది. ... అజ్ఞవి, 

వడ్డపలసి, ఆన్రకో క్లే మం వజ్ఞవట్టా వేది. ] (ఇతి వ త్యాలిజ్లతి, 

బారు_.( ధూతాం (వతి) 

క్లో, హో వేయని, (ప్రేయసి విద్యమానే 
కో 2యం కఠోరో వ్యవసాయ ఆసీత్ ? 

అమ్మోజిసీలో చనము[దణం కిం 

భానా వన సృంగమి తే కరోతి, సరై 

ధూ'తా.___ఆర్యపుత, అత ఏవ సా 2ఒ_చేత నేత్యు చ్య లె. 

[ అజ్జఉత్త, అదో చ్లేవ సా అచేత జేతి వుచ్చీఅది ]. 

విదూ._ ( దృష్టా సహార్షమ్) ఆశ్చర్యం భోః ! ఏతాభ్యా 

మే వావీభ్యాం (సీయవయన్యః డైత్యశే -అహో, న తైః (వభ"వః | 

క. ద రాజా. జా జా క 

ఈయన, నాకెంత (పీయముగా ఉన్నది, ఆవుకః మాం .., = నాయన నన్ను 

కౌగిలించుకొనుచున్నాడు _ అమ్మా _ వధికాల్లు చున్నావు! నాయన యే 

అని బదులు నాయనను కౌగిలించు కొనుచున్నా (డు, 

వో Xe, హా (పేయనీ= నాయత్యంత (పియురాల్యా, (పేయసనీ విద్యమా "నే= 

(పీయు(డను చేను ఉండగానే కః అయం కఠోరః వ్యవసాయః = ఈ ఓర్వ 

రాని కఠీనమయిన _ అగ్ని (పవేశారంభము _ ఏమి ఎట్టిడి, ఎందులకు, ఆీత్ = 

ఆయెను, అమ్మో జానీ = తామరతీంగ, భానా అనస్తంగమి తే = సూగ్యు (డు 

ఆ సమింపకండలా, లోచనము దణం కరోతి కిం = కన్నులు మూసికొనుటం 

జేయునా * 

(పీయసీ, (పియు(డను చేను ఉండంగా ఈభ యంక ర -మెన ఖరమగు ఆరంభ 

సూనితీచి* నూర్యు(డు అ సమించిన తవాజాత కదా తామర తీగ తామరవూలను... 
ar.) 

రనకనులను _ వెంగుడ్చుకొనును, 

ఆత ఏవ = అందువలన నే ఆది ఆచేకన మనీ యనంబడును, “వేతన మెనచో 

భాను. డస్టమించువజక వేచునా* ముందుగానే కనులు మూసీకొనును గాని” 

వే, వేం. అహో సత్యాః (ప్రభావః = ఆశ్చర్యము పతీ వకయుక్క_ (ప్రఫావము, 
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యణో జ్వలన వ్ర వేశవ్యవ సాయే షనెన (వియనమాగ మం (పొవీతా, 

( చారుదత్తం వతి) జయతు జయతు (వియవయన్యః, [ హీహీభోః ! 
వచే హీ బ్దేవ అచ్చీసా పిఅవఅస్పో చేక్టి అది, అహో నదీవ వపోవో ! 

జదో జలణవ్బ వేశవ్వవసావణ సేవ పిఅనమాగమం పావిదా. చేదు 
జేదు వీఅవఅస్ఫో ] 

మారు... ఏఫహొ మై లేయ, (9 త్యాలిజ్ఞతి ), 

చేటీ__.అహో నంవిధానకమ్ | ఆర్య, వన్దే. | అహో సంవి 

ధఛాణఅమ్ | అజ్ఞ, వస్టామి, ( ఇతి చారుదత్తన్య పాదయోః వతతి, ) 

చారు... ( వృ స్టే కరం దత్వా) రదని శే, ఉత్మిష్ట. (9 త్యు 

'శొవయతి ), థ్ 

ధూతా___( వసన సేనాం దృష్ట్వా ) దిస్త్రా కశ లిపి భగినీ! 

[ దిట్లిఆ కునలిణీ బహిణిఆ ] 

వన న్న __అధునా కుశలిసీ నంవృ త్తాస్టి, [ అహుణా కునలిణీ 
నంనుత్తమి ]. (9 త్వక్యోన్య మాలిజ్ఞత ః), 

శర్వ దిష్ట్యా జీవితే సుహృద్యర్ల అర్యః, 

rr 

వ్యవసాయేన ఏవ _ సూను(దలమౌా(తము చేత శీ _ పనిని నిర్వర్శింపకయే _ 
అనుట, అహో సంవిధానకమ్ = ఎంత అళ్చర్యకరమెన సందభ కాము _ ఇది కవి 
తేన నాటకముంగూచిళా పలికిన మౌటయు అగును _ భవభూతి ఆశే పాత భాషిత 
ములవళమున _ తన యు శ్రర చరిత సంవిధానమును మొలతిలోని 'సంవిధానమును 
తేలంచుకొని అలరి నాయడు _ దిష్ట్యా = నాభాగ్యాన్క, వెలైలు _ అని ధూతచే వసంత 
సేనకు నిచేకాళము _ (వసంత సేన) కళశలిని _ (బ్రదికి శేముముగా ఠరూన్నది, అనూ న 
మందునకును లేదు _ చెైలి ప్రీతియే, 

దిప్యా _ సంతోషము సంతోషము ల ఆయ్య (బదికింపంబడిన సువ్చొత్తుల _ ఉు 
వాత చెలుల _ వగ జొముకఠఅవాండు! యుష్ట్రక్చం సాటేన _ సీయను[గవామున, 

MR -- 63 
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చారు_యువ్మత్స) సాడేన, 

కరి_ఆశ్యే వనన్ససేనే వరితుష్టో రాజా భవతీం వధూ 
శ్ నానుగ్భషప్లతి, 

వనన్న-_-ఆర్య, కృతా శాస: [ అజ్ఞ, కధత్త మ్మా, 

ఫర్య---( వన న్స సేనా మవగుణ్య్యా జారుదదత్తం (వతి) అర్య; 

క్రి మన్య భి" (కియతామ్ ! 

భితుః..ఇద మిదృ్భశ మనిత్యత్వం చైత్య ద్యిగుణతరో మమ 

(వ్మ్యవజ్యాయాం బహుమాన నంవ్నత్తః, [ ఇమం ఈదిళం అణిచ్చ 

తృణం పేక్టిల దిడిణత లే మే వవ్వజ్ఞావ బహుమాశణే నంవుత్తె |. 

చారు_నభే, దృఢ్గో =న్వ నిశ్చయః, త త్పృధథివ్యాం నర్వ 

విహాలేషు కులవతి రయం [క్రియ తామ్, 

శర యథా హోర్యః, 

వధూళ చ్లేన _ కులవధువను పేరుతో _ బోగముత నము మొన్చి _ యొ 

కపప భార్య -గా = అనుగ హీంచుచున్నా (డు య పరితుష్షః _ సంతోషించిన 

వాడై _ వసంత సేన శవిజలకునిక్కి దాన ఆర్యకనికి ఎంతయో సాయపడినది _ 
వసంత నేన పేరుతో ఆర్యకండు బండిలో చందనకుని వేత తప్పింపం బడినాండు. 
శవిలవ డు లేవన్న ఆర్య కండు లేడు, వసంత సేన లేవన్న శవిజాలకండు లేడు, 

అవసణ్ణ్య = మేల్ము సుగు వెచి - అది దొరసాని _ కలవధువు, "నేపథ్యమున ఆ 

చారము, భిక్షో కిం తవ బహుమతక్ = నీక ఏమి యివషము®ి ఈజరిగిన దంతయు 
చూచి తలపోనికొనలగా లోకమున సవళామును అనిత్య మనుసది మలి యు గట్టిగా 
తోచినది. కావున _ ద్విగుణత తో మమ .., = నాకు సన్నా్యాసమున బహుమో 

నము _ గౌరవము _ అది యొంతయు శ్రాఘ్య మను మతి రెండింత "లె నది, 
పృథివ్యాం +. = ఈ భూలోకములో ఎల్ల వివరములకు _ బద సన్నా్యాసాలయము 

లప, కులపతిగా ఇతండు చేయుయబడునుగాక, వసంత సేనయే తేన కృత జ్వ తేం 
చెలుపుచున్నది _ చితువునక చేసిన బహుమానముచే _ ఇప్పుడు బతికితిని ఆను 
చున్నది _ అకనికి ప్రత్యుపకారము, తన్ను అట్లు (బతికించినడానికి ఏమి చేయం 
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భిముః__వియం నః [వీయమ్, _ పిఅం ణో సీఅమ్. ] 

వనన్త___సాంప్రతం జీవావి తాస్మి, [ సంవదం జీవోవిడమి ). 
SW జ్ ఇ 2 శర్వి___స్ధావరకన్య కిం (కియ తాము ్ల 

రు__సువృత్త్సః అడాసో భవతు, "లే చాళ్తాలాః నర 

దాణ్ఞాలానా మధివతయో భవతు. చన్షనకః వృథివీదణ్ణపాలకోో 

భవతు, తన్య రాష్ట్రియ శ్యాలన్య య బైవక్రియా పూర్వ మూానీత్, 
వర్శమానే త అ వా స్యా స్తు, 

కరి ఏవం, యథా స హోర్యః, వర 'మేనం ముక ముఖ, 
వ్యాపాదయామి, 

చారు.___అభయం శరణాగతన్య, (శత్రుః కృతావరాథః 

X -౫ర, ఇ లది వఠతి, ) 

న య. 
పానకము _ దద దక కా గాను గ యు ఇా 

గలనా అని కొదువ పడుచుండినది, ఇపుడు అది తీటీనది, స్టావరకస స్య కిం [కియ తాం_ 

శశారుని చేటునికి బారుదతుని (బదికింప(పాణమునన "తెని మిచైమో6దనుండి 
a) 

(కిందికి దూకి అటంత యు (పయత్నించినాం టే, తన ళ క్రికొలంది, 

సువృత్తః _ మంచినడువడి కలవాడు _ అని చారుద త్తీయ్య మెప్పు, 

ఇకను చానిసకాక, స్యతీం(తుండగునుగాక, తేన ఫుట్టుచాని సతేనమున కంతి యో 

దుఃఖించుచుండినాండు, తగిన బహుమానము, చందనకో(డు - ఆర్యపనబండో 

లోను అతేండు రాజగుటలోను ఇంతంత యనరాని సాయమువేనీన వాడు _ 

పృథివీ a = ఈరాజ్యానికి _ భూమికి అంతటికి (దణ్జపాలక ః =) (పథాన 

సేనాపలీ యగునుగాక, ‘Let కార be happy and free as before, en - 

Joying all his pleasures and possessions.’ వే, వేం, ఆరాప్ట్రిరియునికిని_ 

మునుపటి అకని పని ( = (క్రియ్సు రాష్ట్రియత, ఇపుడు ఈ రాజ్యానను ఆశే యుం 

డును గాక, ఏవం _ యథా ఆవా ఆర్యః అనే _ అన్నియు ఆర్యు (డు ఇెప్పినశ్చే 

జరుగును _ పరం ఏనం ,.. = మతి వీనిని మా త్రము విడువు, విడువుము _ చంప్రుదును, 

అభయం శరణాగత స్య _ వాడు శరణు అన్నాండు, చేను “అభయం” అన్నాను, 

క త్రుః _ ఇత్యాది చెప్పితిని కడా, 
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శరత దుచ్య తాం కిం తే భూయః (ప్రియం కరోమి, 

జారు..ఆఅత వర మువీ (సేయ యు సి? 

న్లో, లబ్ద చారి తళుద్ద్ధి, శ్పృరణనివతిత £ 

"శ తర 'వ్యేషము క్క 8, 

(పోనా తా రాతిమూలః (వియసుహ దచలా 

నూర్యకః శాస్తి రాజూ, 

(పాప్తా భూయః (పి యేయం, |పియనుహృది భవా 

నజ్జతో మే వయసో 
లభ్యం కిం చాతిరికృం య దవర మధునా 

(పార్థయె ఒహం భవనృమ్? ౫౮ 

తర్ ఊఉ చ్య'తాం ... = మలీ చెప్పబడును గాక _ చెప్పుము ఆనుట, కిం తే 

భూయః పియం కరోమి = నీక ఇంకను ఏమి (పియము ఒనరింతును * 

శో, ఎర, చారి తే శందిఃి యు యశో నెమజా ల్యము, అహ్హై = పొందంబడినది _ 

జిండుదానిం జంపిన నింద చార్మి తీమునకు ఎంతే మచ్చ అది తుడువంబడి నిమ౯ాలము 

దేయయుడినది. చరణ నిపతితః = శరణు అని పొదాలలో (వాలిన ళతువు సెతము 

ఇతే (డు (దాన నే విడిపింప బడినాండు, _ అదియు నా కొక "పెద్దకోరిక తీటు 

టయే, _ ఇపుడు కాడ నీవు అడిగితివి, వీనిని విడువు _ చం పెదను అని _ కావున 

అదియు నాకు "పెద్ద నీద్ధియే, (సియసువ్భాత్ = (పీయమి(త్రేము, ఆర్యక 8 = ఆర్య 

కుడు, (ప ఊఉ తాత అరాతిమూలఅః = అడుగంట (తవ్విపాజ వె చిన శత్రువు జేరు కల 

వాడే ల శ తువును వరూడంబెటికి రాజా = రాజై, అచలాం శాస్తి = భూమిని 

ఇయం (పియా = ఈ పేయని, భూయః ౨, = చచ్చియు _ చంపయిడినంత 

యయ్యు _ మరల (పాప్తా = పాందయుడినది, (పియసుహది _ నాయొక్క _ 

సీయొక్క_యు _ (పియమ్మిత్రమందు (ఆర్యకునందు ఎంతయు అనుర ప్రండవుగా 
కాడినవాడవు, (నీవు) మే వయస్యః _ నాకు మిత్రను వయితివి _ మదనికను నీవును 

వసంత సేనను నేనును పొందుట వేతనుంగూడ నీవు గాక వయన్యు 6డ వే ఆయితివి, 

యర్ అపరం = ఏ వేజెన దానిని అవాం అధునా త్వం | పాథ౯ యీ = "నేను 

ఇపుడు నిన్ను (పాధథికాంతునో _ (తత్ = అది), ఆతిరి కంచ = ఇంతకు మించినది, 

లభ్యం = (శాక పొందందగినద్కి కిం = ఏమున్నది క 
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శ్లో కాంళ్చి తుచ్చయతి (వపూరయతి వా 

'కాంశ్చి న్నయ తున్న తిమ్. 

కాంశ్చీ త్పాతవిథా కరోతి చ 

పునః కాంశ్చి న్నయ 'త్యాకులా౯్ 

అన న్యాన్యం (౩ వతివశ్షనంహాతి మిమాం 

రతం బోధయక౯ా 

వష కీడతి కూవయ న ఘటికా 

న్యాయ వనకో విధిః, సోడా 

అద చ కాలాల. దా న — క న క ల లా న 

నాకు శకావలనీనవన్నియు నీవు నాక సంపాదిం చియి చ్చితివి, ఇంత క మించి 

నేను కావలయునని కోరందగినది ఏ మున్నది * 

నో, ౫౯, కాకా చిత్ = కొందటిని, తుచ్చయతి = సీమియు లేని వారిం 

జేయును, (అట్లు) (పవూరయతి వా = పూర్తిగా నింప్రను _ నిండినచారిం 

జేయును _ కాంక్సిత్ = కొందటీిని, ఉన్నతీం = అభ్యుద యమును, నయతి = పాం 

దించును. శాంళ్ళ్చిత్ = కిొందటిని, పాతవిధే కరోతి చ= పడం జేయును. 

పునః = మరల, కాంశ్లిత్ = కొొందణీని ఆకలాకా = ఆకలపాటు చెందినవారిని, 

నయతి = అటునిటు కొనిపోవును. అన్యోన్యం = ఒండొంటికి, (పలిపక్షసంవాలిం = 

(పలిపక్షముల మొ త్రము అయినది అని; ఇమాం లోక స్టితిం = ఈలోక మందలి 

కాదా _ లోకుల, దశను, బోధయకొ = తెలుపుచు, ఉపచేశించుచు, విధి కూప 

య నఘటికా న్యాయ (పస క్రః = బావి యేతఫు కండల న్య్యాయమందు (పీతీగల 

వాడె, క్రీడతి = ఆడుచున్నా(డు, 

ఏతమును కొన్నికుండలను ఏమియు నీళ్ళు లేని వానిం జేయును, కొన్నింటిని 

పూర్తిగా నింపును, కొన్నిటిని పెకి కొనిపోవును, కొన్నిటిని [క్రింద పడునట్లు 

చేయును _ పడ వై చును - కొన్నిటిని _ ఇటు (కిందికి కాక అటు పెకి శాక _ నడు 

మంతేమున ఊచుచుండును, అట్ల వీధియయం (క్రీడించు చున్నా (డు _ కొందటిని గభ్ ౯ 

దరి ద్రులను _ ఏమియు లేని వారిం జేయును _ కొందటిని ధనముతో నింపి అధఢ్య్యులం 

జేయును, కొొందటిని గొప్ప అభ్యుదయముం బొందించును, కొందటీని చాల్టకింద, 

పీనదళలోే ఉంచును, కొందటిని ఇటు శాక అటు శాక, ఎప్పుడు వ్య(గ్రులనుగా 
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త ఛా పీద మస్తు, ( భరత వాక్యమ్ 1. 

న్లో, టీరిణ్యః నను గావో, 

భవతు వసువుతీ సర్వనంవన్ననస్యా, 

వర్ణన్యః కాలవర్షి, 

సక లజనమనోనన్దినో వాన్తు వాతాః, 

'మోదనాం జన భాజః 

నతత మభిమఠా, (వాహ్మణాః నన్భు ననః, 

(శీమన్వః పాన్తు వృధ్యం | 

(వశమిత రివవో ధర్భునిష్టా శ్చ భూపాః, ౬0౦ 

అవలపాటు చెందిన వారింగా _ అటు పెకిపోవనో ఇటు (కిందకు పడనో _ అన్నట్టు 

ఉంచును, ఇట్లు లోకమును ఒండొంటికి కానివాని వెం త్రములతో నింఫును _ 

రి కులువూర్లోలు అని ఒక (పతిపతులజత, ఉన్నతులు ఆధఃపతితులు అని ఒకజత _ 

*పెశా (కిందికా అని ఆవల (పతిపతులజత _ లోకాన జనులను ఇట్లు చావియేతే మ 

కండలం బోలె, ఆడించుచు లోకతే త్రము ఈపదేశించుచు ఆడుకొనును విధి, 

ఈనాటకమున సవకామును విధియాటయీ కాని పురుషకారపు మాట ఇంచు 

కయు లేదు _ ఆది వటి బలహీనము _ విధిముందు నిలువదు _ భరత వాక్యము _ 
లు 

భరతుండనంలగా నటుడు. ఇది చారుదతుండు చెప్పినను, చారుదత్తుండుగా 
ర) 

చెప్పినది కాదు _ ఆవేసము వేసిన నటుడు _ తవు సమాజము తరఫున వెప్పిన 

దగును, 

వో, ౬ం, గావః = ఆవులు, కీరిణ్యః = ఎప్పుడును ఎక్కువ పాలిచ్చునవి, 

సన్తు = అగుగాక; వసుమతీ = భూమి సవకాసంపన్న సస్యా = అన్నిరకములయు 
ఫలవంతమయిన, సెరులు గలదిగా, భవతు = అగునుగాక _ పజ౯ాన్యః = మేఘుడు, 
కాలవషీ౯ = శకావలనీనటియు క్షరియవల సినట్రియు కాలాన కరియువా(6డు 

(వ) 

(ఆగును గాక) సకలజన ,.. = ఎల్ల జనుల మనస్సును సంతో షెట్టున వై, వాతాః 

చాన్తు= గాలులు వీచునుగాక, జన్మభాజః _ జన్మ మె తినవారు _ ఎల్ల జనులును 
అటో టె య 

అనుట, సతతం = ఎప్పుడును, ఆభిమతాః = కోరికలు కలవారు _ అనగా తీజిన 

కోరికల వారుగా మోదనాం = సంతోషింతురుగాక _ (బావ్మాగణాః = (వ్యా 
బాట 
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(ఇతి నిష్కా9న్తాః నన్వే 

ఇతి సంహారో నామ 

శల్య సనః = మంచివారుగా _ సత్చురుషులుగా, సను = అగవిదురు గాక, 
ఖాలీ 

భుూపాః = రాజులు శీను నః = నీరిగఅవారె, (పళమిశ రిపవః = అడంప( 
నీ ర్లు 

బడిన _ జయింపంుడిన ళతువులుగలవారె, థమజాని ప్రాః చ = భనుకామందు 

"నెలకొన్న వారుగా _ భముకామే కాని అధమకాము చేయని పట్టుదల గల వారుగా, 

ప = = పాలి క్, పృధ్వీం = భూమిని, పాన్తు = పాలింతురుగా 

చారుద త్తుండు బుజాన కొలు కలవో వధ్య వేషమున చండాలుర చే రాజ 

చూర్హ మున పటవావాడ్యముతో పౌరులకు అతని "నేరమును దండనను చాటుచు 

ఆజనులు ఏడుచ్చుం జూచుచు గుంఫులువడి తమ పెంట వచ్చుచుండ, నడిపింపC 

బడుచున్నాండు, కొన్ని ఘోష, ణాస్థానములు కడచినవి. మెలేయుండు రోవా 

"నేనుం చెచ్చినాండు, చారుద త్తు (డు చండాలురను బతిమాలుకొ న్నాడు, తేన్నురి 

చాలుం బాడనిండని. అంతట పిత్ఫపు(తే సమాగమము ఎంతయు జూాలిీగెలుస్రుచున్న ది, 

కొడుకం గాంగిలించుకొని వాని కిచ్చుటకు తన శేమియు లేదని తన జంగైెముం 

దీని వాని కిచ్చి, నాయనా అమ్మతో ఆశమమునకుం బొమ్మని చెప్పును. ఇంతలో 

ఆ యూశేగింఫు శశారునియింటీ చెంగటికి నచ్చినది అక్కడ స్థావరక' చేటు (డు, 

మి'దెమి(ద సం కెలలతో కట్రియు౦ పంబడిన వాండు ఆఇవాటింపు విని, ఆయా సాధువు 

చంపంబడు చున్నా కే, తేన దొర శ కారుడు కదా వసంత సేనం జంపినవాండు అని 

ఆమాటను అక్క_డినుండి |కిందిగుంపుక వినంబడోనీ అని అజచినాండు, మణి అది దూర 

మగుట చే ఎవరికిని విన™బడ లేను, మటీ యె టని, వాడు చావుకు తెగించి అక్కడి 

కిటి కీనుండి తన్ను నేలమాంికి పడె చుకొన్నాండు. ఎట్లో చావు తేప్పినది. ఆ 

'జబ్బవ సంకెల విటీ6గి వీడిపోయినది, అంతట పరువెత్తి గుంపులో దారి వేసికొని 

పోయి చండాలురతో నిజమును తన దొర చంపినా6 డని, ఎల్ల జనులు విన 

చుండం జెప్పినాండు, దాన చారుద తునికి మోతువుగునని అనుకొను చుండ 6 గా, 

ఇంతలో ళశారుండును ఆ చాటింపు విని “తమాషా? చూడను మిదైమాందికి వచ్చి 

చాడు చాటింపు ఆగుటం జాచి మిద్దెమీ (ద స్థావరవండు లేకపోంగా, కొంష 

మునింగిన దని దిగులుపడి వచ్చి వెదకి చానిం బట్టుకొని “నిక తశమురుగు ఇత్తును, 
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తా 

మాట వేలుగా చెప్పు మని, వాండు ఒప్పుకొననందున, వానిని తాను తన బంగారుల 

కొట్టుం జూాచుకొమ్మన(గా, వాండందుల బంగారు, ఇదిగో ఈమురుగును దొంగిలించి 

నాడు, చావంగొట్టితిని దాననా మింద ఈయబద్దము చెప్పుచున్నాండని తెలియ. 

జెప్పెను, చండాలురను ఇంకను ఆలస స్య మెందుప కా, చంపి వేయు(డు తరగా చారు 

దత్తుని ఆ కమారునితో కూడ నే చంపివేయుండు అనెను. చండాలురు తేమకు ఆ 

ట్లు తరువు లే దనిర, ఇంతలో మరల ఘోవపణచోటు రాయగా ఘోేషించినారు. 

ఆంతట చండాలురు ఆదినము తమలో ఎవరిదో చంఫువంతు నిర్ణయించుకొని, వారు 

ద త్తునిఇంక నీవు తఅంచుకో, బేనిం గడపసారి గా తలంచుకొందువో అనెను, అత (డును 

“ధర్మ మే (వభొవము చూపు నేని, ఎందుండియేని ఎట్లో ఆవసంత సేనయే వచ్చి నా 

మచ్చను తుడుచునుగాక అని కోరుకొ చెను. ఇంతలో మరల ఘోేషణక చోటు 

వచ్చెను, అప్పటికి వసంత సేన బౌద్ధమరాన తేటుకొన్న ట్రిది, ఫీకువితోడున చారుద త్తు 

నింటికే తరలినది, దారిలో "పెద్ద జనులగుంపుం జూచి ఖికవ్రు విచారించి ఆచాటిం 

ఫు సంగతి వసంత సేవకుం జెప్పి నాడు, ఆంకట అయో్యూ యవి ఎంతేని సం భమ 

ముతో జనముం [దోసికొను చు వారిరువురు పోంజొచచ్చినారు. ఇంతలో చారుద త్తుని 

నుక (జూచిన కత్తి చం డాలుని గట్రిపట్టునుండియే తనంతట (కిందపడినది, దాన 

చెం లేని ఆశ్చాగ్య ము తోంచిన చండాలునికి చారుద త్తు "డు ఇ6క చావం డని తోంచి 

నది, అయినను రాజాజ్ఞ యని, కొల్లు నాటి చండాలురు డానిమో(దికి వాని నెత్తి 

జేయ(యబూనిరి, ఇంతలో చారుద తుండు ఆతని కదపటికోరికను “ధర్మము (పభావము 

చూఫు నేని ఇ త్యాదిం గోరుకొ నెను. అప్పుడే వీడి విరిని బుజాన పడిన కొప్పు 

చెండుకలతో, వసంత సేన పరువున వచ్చి చారుద త్తువమీమున (వాలినది, దానిం 

జూచి శళారుండు ఎంలేని భయపడి, తనకు (పొణాలు లేచిపోవుచున్నవని పరారి 

యెనాండు, చం డాలురు చానిం బట్టి కేర చెంబడించినారు, జనులును చారుద త్తుండు 

(బదికినాండు అనుచు మొగాన వికాసము చెంఏరి, చారుదత్తు (డు వ సంత వేనంచూచీ, 

పోల్చుకొని, సంజీవనివలె వచ్చితి వే “ఆహో (పీయసంగమ పభావము 1) అని యను 

కొ నెను_[ఒండెడ “బావులు కూడ సాధుజన సంగభవంబులు తారకంబులౌ” ఊఉ. రా, 

చ, [1 _2. అని శంబూకం డనండా] వారుద త్తుండు వసంత సేనతో శశారుండు 

అపూర్వ వె రాన ఇంత చేసీనాం డెను, తాను తోంటలో చూచి వసంత సేనం 

'బడికించితి నన్న ఫిక్షవుం జూచి ఫలానా అని తెలిసికొని చారుద తుండు 

సంతోషిం చెను, 
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ఇంతలో యజ్ఞ వాటిలో పాలకం జంపిన ఆర్యవని యథావిధిగా అభిషేకించి, 

అతని యు _ర్తీరువుం గొని శర్విల కండు వారుదత్తు విడిపింప వచ్చి, అక డప్పటి'కే 

(బదికి వచ్చిన వస నంత సేనం గూడీయుంటం గాంచి, సంఠ నీంచి, చారుదత్తునికి 

తన్నుం చెలుపుకోొని ఆర్యక రాజు ను ద్రరువుం నొనివచ్చితి నని దాన చారుదళ్తునికి 

క శావతి రాజ్య మొసంగి వసంతే సే సేనవ వధ్వ్వవగుంఠ నముం (బసాదించి ఇక ఈ 

నక్క_డ అన్నియు చారుదత్తునియిచ్చయు శ్ర తరువుల మెయి చేయుడు నన్నాడు 

ఇంతలో పట్టి కట్టి తేలుడిన శళారుని తన పాదాలలో[వాలి శర ఇన్నవానిని, 

అందు ఏకచాక్యము "గా చంపవలనినదని యనుచుండ(6౫ా, ఎవ్వరిమౌటను సినక, 

పొసంగ మేలు వేని పొమ్మను కే “చావు అని విడిచిపెట్టి, వాని రాష్ట్రియత 

యందు ఎప్పటియట్ల నిలిపెను, చాడు (బతికి నానురా ఇాబూ ఆని తిరిగి చూడక 

ఇల్లు చేరంబోయెను, 

ఇంతలో నుటోెక వంక భూత మ్మ ఎవరిమాటను వినక ఛారుదత్తుని యనుంగళ ము 

వినకముందే నిప్పుమంటలం డాంకెద నని సం ళమించుచుం దెనని చందనవపండు 

వచ్చి చెప్పెను, ఎట్లో వసంక సేనంగూడి చారుత్తుండును శర్విల కాదులును అక్క 

డికి పోయా చారుదత్వుండు రోవాసేను నె శ్రీ పొమ్మున వాత్తుకొని, ధూతమ్మను 

నిపువలన మౌన్ని తేశ్చాను. చారుదత్తుండు. తన మి(తుని పరిజనమును _ అందటేని 

క అనీకి నెను, ఇట్లు ఇట్టి చావులు తప్పే ళలనికొని ఆప్పుడే అభ్యు దయముం బొందిన 

వారిసంతోష మునకు చేరలండు నా! ఇక్కడ ఇందు గులుతు "షెట్టంుడీన (ప్రభావ 

ములు _ మూడు, 

“ఆహో సత్యాః ప భావః 

అవ (పభావః (పసియసంగమస్య | 

(పభవతి యది ధర్మో దూషి త స్యాపి మే౭_ద్య.” 

సంహారము _ ముగింపు _ 

అన్నిటి నొక్కడం గూర్చుట అను 

పదియవ యంకము 

ముగినీనది 



శోకము 
భాం 

అం సేనబి భత్ 

అగావ్యో మూర్త జేసే తాః 
అంగారక విరుద్ధ స 

ఆల్థేశదం చేమి కువణ్గఅం 
ఆద్దం క లేవలం పడివుత్సం 
అద్యాప్యస స్య త్ర శైవ 

ఆనయవా హీ సమాలబ్ధం 

అన్గఆలేప పలాఆన్రీ * 

అ స్రక్యదృష్టిరివ' 

ఆస్యేమనుమ్యం వాద 

అన్య స్యామపి జా తౌమా 
అన్యాసు ఫే త్రిషు మయా 
అపండితా నే ' పురుషా 

ఆపరీతనముపీ తౌవట్ 

అపద్మా శీ శేషా 

ఆపళ్య తో ౬_ద్య తాం శానాం 

అపాపానాంకటే జాతే 

ఆ చే ష నామపరిధూత 
అపీతిర్భవతు విముచ 
అబ్బుదయే అవళా ణే 
ఆఅభఆం తువాచే 

ఆభ్యు క్షీ తో2 నీ సలిలె 
అమి హీద్భస్ట్వా మదు 

ఆమిోహీ వస్తాాన 

ఆమిీహివృ వః ఫలపుపష్పు 

అమూరి రి భి త్త్వాజల 

ఆమా హ్ ౨ నుసౌవర్గం 

కోకము 
య 

ఆమేహి హొం చణం అపొ 

అయంహీ పతాకీ 

అయం చ నురతే జ్వాలః 

అయం తవ శరీరస్య 

ఆయ మేవంవిగే కాలే 

అయం పటః నూత 

అయే శస్త్రం మయా (ప్రాప్తం 

అలంq చతుః శాలమిమం 

అవ వేధ బాలఅజణం 

ఆతవనతే శిర సః (పయామ 

అవ న్నిఫుర్య్యాం ద్విజ 

అవవారఇకోవి 

అవిజా తావసకేన 
వాట 

అఆఅళరణకరణ (ప్రమోద 

అశీకుతి క్షే వలిడే 

అసౌహిద త్వా 

ఆ స్మత్సమత్మం వ్ వసన్న 

ఆఆచ్చధ వీసా 

ఆఅట్టి దేశ లేళం 

ఆకర్ష ను నుబు స్ధానం 

ఆక్కభాగ్యతుక వవ్యః 

ఆర్య శే ₹ళార్యవృ త్తే న 

ఆలానే నృృవ్యూ తే హస్సీ 

ఆలోకవికాలామే 

ఆలో కితం గ్భవా 

ఆక్రనుం వత్సే 
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శోకము 
nt) 

ఆవాణీ ఊణ సవోసం 

ఇచ్చన్నం మాం: 

ఇదంగ్భవాం భిన్న 

ఇదం త కేవా సర్వస్వం 
ఇదానీం నవవ శే ఇన్ని 

ఇ నే ప్పవాపీ అనే 
ల] అట్ 

ఇయంపహ్ా నిదా 

ఇయం రంగ పవేశేన 

ఇవా సర్వస్వఫలినః 

ఈద్భ శేవ్యవవారాగ్నా 

ఈద్భ కెః శ్వేకళా 

ఉస్ఞాణేసు సహాసు 

ఉర్కి_ణిక స్య 
© 

ఉ త్తాం? తాగ చ స్ 

ఊ త్తిష్పభోః పతిత 

ఆదయతీ పా శశాంక 

ఉఊదయన్నూ నామ మేఘా 

ఉఊన్నమతి నమతి 
ఉపరితల నిషాతి తేషకో 

బు గ్వేదం సామ వేవ్ం 

ఏకళార్యనియో గ=_స్ 
ఏఠతత ద 

ధి ఫోనే) వక్క) 
ఏళత్తు మాం 'టవాతి 

ఏశాః పునర్హర్శ్యగతాః 
ఏతానిషి క రజత దవ 

టీ 

ఏ శాభిరిప్టి కాళిః 

ఏతేన మాపయతి ఖఫితిను 
ఏ లేపా విద్యుద్దణ 

ఏళ పీషతమాలవర్రక 
మ ta 

ఏ తెరార్ట్రతమాలపత 

ఏ-తెశేవయడా క 

వీర మప వీగావిదా 

ఏదం దోశ కఅణ్తిఅం 

మృచ్చకటికమ్ 

శోకము 
ne) 

ఏడేహిం డే దళణ 

ఏవ్వం దూఅమదిక్క_ సే 

ఏళా ణాణకమూశ కా 

ఏ శాశివాకుశిలని 

ఏ శేసుణలఅణణిపీ 

వీశేపడామి చల కోశం 

వీశేమి తులిదతులి జే 

వప. తే | పణయోవి హ- 

ఏప, భో నిర్మల జ్యోత(ోష 

ఏహె ఫుల్లక దంబనీప 
వీషాని వయసో 

ఏపాహసన్ని చ 

ఏసో అసో అవు చో 

ఏహ్యే హీ తిశిఖల్లి 

ఐరావతోర వీ చ లేవ 

కీళ లఘ డేసుమగ ౦ 
నీ వారికీ పవవా జై 

కః (కొద్దాస్యతి భూ తార్గం 

క్ 99 

కళ్చాలుఆగోచ్చడ 

కశతాళడే ణిణా ఆళ్ళ 

కరికర సీమ బోహు; 

క స్సట్ట మోదిణఅతో 

కస్పతువాం తణుమ జే 

కహీం కహీం నుసహీఆ 

కాంశ్చిత్తు చ్భయలతీ(పవూర 

కాఆణ౧ తులిదం ఏకా 

శామం నీచమిదం వదను 

శాను(పదోషతిమిశేణ 

కిం అచథధథ వీసదా 

కిం యాత్య స్య కరః 

కిం యాశిధావకి 
కిం యాళి చాలకదలీవ 



నీక బ్లేకమ 
కిం కే శ్ల కే వాలిప్ప తే 

కిం కలేసోపదిచే న ధే 
లు 

93 99 

కిం త్వం క టీకట 
కిం లం పె రమ 

కిం పేక ధ్ర శప్వులిళం 

కిం మీ శే జమదగ్ని 
కుతో బొస్పామ్బు ధా రాఖిః 
కృత్వా శరీర సరిణానా 

కృత్వా సము[దముదకో 

కృృత్వెవం మనుజప లే; 

కేయమభ్యుద్య తే 

కేళవగా క శ్య్వామః 

కోతం గుళారవించం 

కో 2య మేవం విభధేశాలే 

శీరిణ్యః సననుగావో 

శేమేణ (వజభాన వాకా 

ఖి కోణ ౫బీ 

ఖల చరిత నిక్ఫప 

గ తౌ సనాకోం శారా 

గర్త న్ని కెలశిఖరేషు 

గుణ పవాలం విసయ 

గు గేషుయర్న ౩ 

గుణేప్వేవ పీ కర్ఫవ్యః 

ఘోణోన్నతం ముఖ 

చందన శ్చ శీలాఢ్యో 

చాణక్కే_న జధాళీదా 

కోకము 
య 

చాలుద త్స విణాశాయ 

చింతాసక నిమగ్న 
p= 

చీరం ఖలు భవిస్యామ 

ఛన్నం శార్యముపక్షీపని 
అనీ 

ఛన్నం౦ం దోప. ముదాహారని 
అక 

భాయార ౦ (గీష్మ సంతవో 
యూ 

ఇాాయా సుపతిముక శప్పు 
అలో 

జయ వజ నీపాచాలం 
యు 

జదిచ్చ సే అంబద శావిశాలం 

జధా జథా వళ్ళది ఆంభ 

జయతి వృషభ కేతు 

జలభర నిరజ స నం 
యర్రా దీ 

జాణనో విహుజాగిం 

జూకామి బారుదతేం 
ay +) 

జూజణామి ౯ క్రీలిళ్ళుం 

జాదీతు జ విసుదా 

జూచేణ కం కదం మే 

జే అత బలం జాణిఆ 

జ్తే చుంబిజే అఆంవిక 

జేణ హి గబ్బడాశే 

జాతీ నిటాకా 

షాతోహీ కింనుఖలు 

రరాణ్య్ఞణ నృబహు 

ఇ అలీపధాణ భూచే 

ణ ఆలు అదిఅనలిశే 
దని క్షి 

ణ వ బనణముళక్కా_ యే 

ఇవామ జే గదే శూలే 

ఇహు అహ చాండాలా 

ణివక్కు_లం మూలక పపీళి 

గ్రా దేవాం శలిల జలేహిం 

తక్క౦ం ణ కఅలలకాలణ 

తం తస్య స్వర సం కమం 

తపసా మనసా వాగ్భః 
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కోకము 
చారి 

శ యోరిదం సత్సురత 

తరుణజన సహోయ 

తాలీవు తారం 

తులనం బాది రాజస్య 

తేనాస్మ్యక్ళక వె రేగా 

త్య జతి కిల తం జయశ్రీ) 

(లేశా వాత సర్వ సః 

ఠం ల్సేహబద వాదయో S ధ్ధవ్భా 
ఠ్వదర్ధ మేత ద్విని పాత్య థి 
త్వద్యానం యః 

త్టరయా సర్పణం తత్ర 

దత్తా నిశాయా వచ 

దాశీణ్యాదక వాహినీ 

దారిద్య శోణామి 
దారి ద్యాత్పురుష స్య 

దారి ద్యాత్ (హాయ మేతి 
దారి ద్యాన్ళర ణా ద్యా 

దారి ద్యేణాభిభూ తేన 

దిణకఠలవీలచా మే ౯ 
విస్టా భో వ్య సన మవహో ర 
దీనానాం కల్పవృక్ష; లా 

దుర్చలం నృపతే 

దురంరో2 నీ వినపో 
ఈ టం ళల 

దుష్పాత్మా పరగుణ 

దేశ, కోనుజలావ సేక 

దోజేవ పూఅణీఆ 
(దవ్యం లబం దూ లేచెవ 
ద్వయమిదోమతీీవ న్న 
ద్విర చేందగతి 

ధనెర్వియు క స్య 

ధన్యాని తేషాం కులు 

థారాభిరార్య జన 
థిగ స్తు ఖలు దారిద్య్ర 

మృచ్చకటికమ్ 

పుట 

12 

59 
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స్ర్ర్పర్నే 

606 
8284 

186 
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శోకము 
స్, 

నఖలు మమ విపాదః 

నగణయతి పరాభవం 

నపర్వ తా. గేనలినీ 

నఖీతో మరణాదన్ని 
నమహీత లన్టితి 

నయన సలిల నీకం 

నరపతి ప్రురుపాణాం 
నిఃశ్వానో౭_స్య నళంకిత 3 

నివాసశ్చి నాయాః 

నీకా పదవ ణ నిప్ప్టకృత్ పదమ 
న్భణాం లోశా నృరస్థానం 

నృపతి ఫురుషు శంకిత 

నోము సా మ్యబలాం 
nf-) 

పతవిక లళ్చ పక్షీ 
పంక క్లిన్న ముఖాః 

పంచజ్ఞణ జేణ మొలిడా 
పద్ధ వ్యా కోళం 

పరగ్భవాలలి తాః 

పరిజనక థాన కః 

పరిజ్ఞాత స్య మే 
ఖా 

పర్యంక (గంధ బంధ 

పవనచపల జే”; 

పళ్ల్య నిమాం 

పాతువోనీలకంఠరస 

వాధప్పహారపరిభవ 

పాదేనె కేన గగ వే 
పూర్వం మొనా దవజాంగు 

పూ ర్యాను బద్ధవె లేఖ” 
(పభ్గవతి యధిధర్మో 
(పవిశగ్ళవామితీ 

(పసరనీ భ యవిక్ష వా 
(పాప్తో౭_వాంవ్య సన 
(పాె థ్రీ ద్వ ర్ట సన 



శోకము 
చలా 

[పియసుహవృదమకార ణే 

బాలళాపాణుతోన్టీవాం 

బహుకు నుమవి చి త్రీదా 

చాాొలాం శ్ర్రీతంచ నగరస్య 

భణక సృ జమ్ము భర్థ 

భ వేదో. యానరి 

ఛాగ్యాని మే యది 

ఫీదాభఆప్పదాణం 

ఫీమస్యా నూక రి స్యా మి 

భుజగ ఇవ గతౌ గిరి 

క్ చ్యళా ప్యర్తయి స్వామి 

భో మేఘ గంఫీరతరం 

మంశేణ తికామి 

మఖళత పరిపూతం 

మదనమపి గు కార్వి శేష 

మమ మఆతణ మణజ్రం 

మయాకిల నృళం సేన 

మయాఖలు నృళం సేన 

వముయాపా మహతీ బుదిః 
ఆంటి థి 

మయి వినిహిత దృష్టి 
స) 

మదావ జయివి ఏసో 

మాదుగదో తి 
౧ న 

మార్హార (కమశణే 

మూఢే నిర్నన్సర పయోధర 

"మేఘావర్ష ను 

మేఘోే బెలార్ష్రమహిపోదర 

మె తేయ భోః కి మిద 
యం సమౌాలఅమ్న క విశ్వాసం 
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యః కశ్చి త్త (రిత గతి; 

యః 'సబం దివసాన 
బి అ.) 

యత్నేన సేవికవ్యః 

శోకము 
na) 

యథా యెథేదం నిఫపుణం 
య-థవ పుష్పం (పథ మే 
యదాతు భాగ్యతయ 
యది ఫప్యనీ నా స్త్ రతిః 

యది గ రతి వారిధకో 

యదీ ద్భోశీ 

యది తావక తా చేస 

యద్వదహల్యా ్వృంత్రో 

యయా మే జనితః కోవ! 

యస్యార నస 

యాసాంబలి; 

రన తే భవనం 

యో 2ఒస్మాఖిళ్చి నితో 
యో 2౭ఒవాం లతాం క[కళుమి 

రకం చ నావు 
అవాలి 

రకంతచేవ నర 
ఆటీ 

రం|ధానుసౌరీ విషమః 

రమయచ రాజవల్ల భం 

రా జమౌర్లోహి 

భూత సరం వికొతి 
ఇ 

రేశే వీరఆ 

అజ్ఞాయే ఫీలుదాఏ 

లస బారి తే శుడి 
థి © 

లాఆళళులే మమ పిదా 

లామేహొ లాతవలఆం 

లిమ్బ్పతీవ తమో 2_జొని 
౧ 

లేఖక వావడ హీిఅంం 

వంశోం వా సక ర్త చ్చిద్దం 

వజమి శీఅమాతే అమా చే 

వణిజఇవభా ని ఇ థాని 

వర శఇతమ సు 
వి బటి 

వర్ధ దక నుద్దిర తా 

వస న్స సనా గ్ మి-రుం 
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అల్లో, 
ఇటు 
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వస్త నరాణీ సదృళాని 

వాదాద వేణ తతా 

వాప్యాం స్నాతె 

విచలఇణే ఉరజ అలం 

విద్యు జ్ఞ శే హ్నానేదం 

విద్యు ద్భీర్ణ నలి పీవ 

విధినెనోపసీత స్వం 

విపర్య స్ట మనశ్చే వై మెలి 

విభ వానుగ తా భార్యా 

విప, సలీల తులాగ్ని 

విహెద్మస స్ట సర్వాంగీ 

బేగం కరోతి తురగ 

వేదార్థా న్బాాక్ళత స్త్వం 

వె దే శ్యెనకృతో 

వ్యవహారః సర్వఘాగ్నే 

కకాలఘణే ట్ర కొజ్జ 

కంజమ్మభ ణాతపోటం 

శత్రుః కృ తాపరాధ।ః 

క రచ్చన్ల పతకం 
శవ్వశాలం మప ఫు 

శ వ్వేక్ట పశ షలోఏ 

ఛభివిమలమయూఖ 

శళ్ళపలక్క వల హ్ 

వూ, కపటాను సార 

శిఖా పదీపస 
శీలముణిద తుది 

a a 
శిలశి మమ ణీలీ చే 

శుకావి వచేళాశే 

శువల్ష అం దేమి 

కుష్కువృత సితో ధ్వాజ్డ 

శూన్య మపు (తే స స్య నృపం 

కూనె ర్ల యాః శిలు 

Vedam Venkataraya Sastry & Bros, 
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కోకము 

శూ లే విక్క_న్తే పండ జే 

సంస్త రివ చక వాక 

సశామౌన్వివ్య శే ౭..స్మా 

సబ్దం నెవహ్ా కళ్చిదస్య 

సచ్చేణ సుహం వఖు 

సతావదస్మా ద్వ్యసనార్హవో 

సత్యం నమే విభవనాళ 

సద్యాపదోపో మమ 

సమరవ్య సనీ (పమాజ 

సము దవీ-చీవ చలక్ష 

సంభమ ఘగ్స రకణో 

సర్వ గా(లేషే విస్య నై 

సవ్యం మే స్పన్షలే చక్షు 
సాటోపకూటకపటాన్న 

వీణసీలా ఆలపహాతో 

సీధును రా సవమ తళ 

ను౪ణో కో భిచ్చాణుకంపశే 

నుఖం హీ దుఃఖాన్యను 

నుద్భస్హః (కియతా మేష 

సో 2... స్మద్వి ధానాం 

సలఅతి చరణం 

“సమ్చేషు (పచలిత 

యో రాహీ నామ 

ర్విమౌని కా నాం 

ల 

b EE 
ప్ప షు నరాః కార్యః 

షక శంజనో మువా 

హత్వా తం కున్ఫప 

వాత్యారిపుం తం 

హే (పేయనీ (పేయనీ 

హీ త్వాహం వరపతి 

పాజుజలే జీరక 
౧జ 

పీజుజలే దిణ మరీచ 
౧ ్జి fa 

abt 

rr a 
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